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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΟΙΚ 7744 Διάστρωσις αντισκωριακού εποξειδικού δύο συστατικών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Διάστρωσις  αντισκωριακού  εποξειδικού  δύο  συστατικών μετά  της  απαιτουμένης 
προετοιμασίας. 
(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,78 

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.1 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.1 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 έως 1ins . 
(1 m σωλήνων) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.3 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.3 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 1 1/4 έως 2 ins 
(1 m σωλήνων) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,17 

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.5 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.5 

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 2 1/2 έως 3ins . 
(1 m σωλήνων) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,23 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.1Δ Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 

Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου 
Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα πετρελαίου, και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου. 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
1)Αποξήλωση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου, ενδεικτικών διαστάσεων 2x1x1m. 
2)Αποξήλωση μεταλλικών πιεστικών δοχείων 
3)Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης λεβητοστασίου 
4)Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης λεβητοστασίου 
5)Απομάκρυνση και διάθεση άχρηστων υλικών και καθαρισμός του χώρου 
6)Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών λεβητοστασίου 
Οι υδραυλικές εργασίες περιλαμβάνουν την εκκένωση του δικτύου. 
Συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού που 
διατηρείται, από τραυματισμό, διαβροχή ή χρωματισμό. Πλήρης εργασία, με υλικά, 
μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου, για εργασία σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά 
υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση και διάθεση αχρήστων σύμφωνα με τις νόμιμες 
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διαδικασίες 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 734,20 

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.ΖΑ Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού από 400 εως 1000 lit 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού από 400 εως 1000 lit 
 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
1)Αδειασμα του δικτύου θέρμανσης και πλήρωση με ειδικό καθαριστικό με ουδέτερο PH 
ενδεικτικού τύπου Fernox Power Cleaner F8 ή ισοδύναμου. 
Φυσικές ιδιότητες 
Μορφή: Υγρό 
pH (συμπ.): 7.2 
pH (0.5% αρ.) 6.5 - 7.7 
Ειδικό Βάρος: 1.16 @ 20°C 
Η δοσολογία του καθαριστικού θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
ενδεικτικά περίπου 500 ml ανα 130 λίτρα νερού. 
 
2)Λειτουργία της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ικανό για τον πλήρη καθαρισμό 
οξειδίων σιδήρου και αλάτων που τυχόν υπάρχουν σε αυτή.Το διάστημα 
λειτουργίας θα καθοριστεί βάση των υποδείξεων του κατασκευαστή των χημικών. 
Για τη χρήση των χημικών της Fernox το συγκεκριμένο διαστημα καθορίζεται σε 
τουλάχιστον 5 ημέρες λειτουργίας δεδομένης της παλαιοτητας των εγκαταστάσεων. 
 
3)Στραγγισμά της εγκατάστασης όταν είναι ζεστή και επαρκές ξέπλυμα (τουλάχιστον 
δύο φορές) με κρύο νερό μεχρι το νέρο να είναι διαυγές και να μην υπάρχουν 
υπολλειματα του καθαριστικού.Το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ξεπλυθεί 
επιμελώς όταν η τιμή νερού του συστήματος είναι μέσα στο 10% της τιμής νερού 
δικτύου. Διαφορές πάνω από 10% απαιτούν περαιτέρω ξέπλυμα επειδή έχουν μείνει 
σημαντικά υπολείμματα.Η καθαρότητα του νερού θα πιστοποιηθεί από τον ανάδοχο 
μέσω μέτρησης αποτελεσμάτων με μετρητή διαλυμένων στερεών TDS Meter, 
είτε μέσω αποτελεσμάτων ανάλυσης από τον προμηθευτή των χημικών καθαριστικών. 
Θα παρθεί δείγμα νερού από το χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης. 
 
4)Αμεση επαναπλήρωση της εγκατάστασης,μετά τον έλεγχο για αιωρούμενα στερεά,και 
προσθήκη ειδικού χημικού προστασίας-αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου 
Fernox Protector F1 ενδεικτικά περίπου 500 ml / 130 λίτρα νερού για διαρκή 
προστασία ενάντια στη διάβρωση και την εναπόθεση αλάτων στις σωληνώσεις. 
 
5)Θα σταλεί τελικό δείγμα νερού της εγκατάστασης-συστήματος και του δικτύου για ανάλυση 
ώστε από τα αποτελέσματα που θα κατατεθούν στην υπηρεσία να διασφαλιστεί η 
πλήρωση του χημικού προστασίας-αναστολέα στο κατάλληλο επίπεδο. 
Τα αποτελέσματα θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
που θα αφορά την γνησιότητα τους. 
 
Πλήρης εργασία,με υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.ΗΑ Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού από 200 εως 400 lit. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού από 200 εως 400 lit 
 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
1)Αδειασμα του δικτύου θέρμανσης και πλήρωση με ειδικό καθαριστικό με ουδέτερο PH 
ενδεικτικού τύπου Fernox Power Cleaner F8 ή ισοδύναμου. 
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Φυσικές ιδιότητες 
Μορφή: Υγρό 
pH (συμπ.): 7.2 
pH (0.5% αρ.) 6.5 - 7.7 
Ειδικό Βάρος: 1.16 @ 20°C 
Η δοσολογία του καθαριστικού θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
ενδεικτικά περίπου 500 ml ανα 130 λίτρα νερού. 
 
2)Λειτουργία της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ικανό για τον πλήρη καθαρισμό 
οξειδίων σιδήρου και αλάτων που τυχόν υπάρχουν σε αυτή.Το διάστημα 
λειτουργίας θα καθοριστεί βάση των υποδείξεων του κατασκευαστή των χημικών. 
Για τη χρήση των χημικών της Fernox το συγκεκριμένο διαστημα καθορίζεται σε 
τουλάχιστον 5 ημέρες λειτουργίας δεδομένης της παλαιοτητας των εγκαταστάσεων. 
 
3)Στραγγισμά της εγκατάστασης όταν είναι ζεστή και επαρκές ξέπλυμα (τουλάχιστον 
δύο φορές) με κρύο νερό μεχρι το νέρο να είναι διαυγές και να μην υπάρχουν 
υπολλειματα του καθαριστικού.Το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ξεπλυθεί 
επιμελώς όταν η τιμή νερού του συστήματος είναι μέσα στο 10% της τιμής νερού 
δικτύου. Διαφορές πάνω από 10% απαιτούν περαιτέρω ξέπλυμα επειδή έχουν μείνει 
σημαντικά υπολείμματα.Η καθαρότητα του νερού θα πιστοποιηθεί από τον ανάδοχο 
μέσω μέτρησης αποτελεσμάτων με μετρητή διαλυμένων στερεών TDS Meter, 
είτε μέσω αποτελεσμάτων ανάλυσης από τον προμηθευτή των χημικών καθαριστικών. 
Θα παρθεί δείγμα νερού από το χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης. 
 
4)Αμεση επαναπλήρωση της εγκατάστασης,μετά τον έλεγχο για αιωρούμενα στερεά,και 
προσθήκη ειδικού χημικού προστασίας-αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου 
Fernox Protector F1 ενδεικτικά περίπου 500 ml / 130 λίτρα νερού για διαρκή 
προστασία ενάντια στη διάβρωση και την εναπόθεση αλάτων στις σωληνώσεις. 
 
5)Θα σταλεί τελικό δείγμα νερού της εγκατάστασης-συστήματος και του δικτύου για ανάλυση 
ώστε από τα αποτελέσματα που θα κατατεθούν στην υπηρεσία να διασφαλιστεί η 
πλήρωση του χημικού προστασίας-αναστολέα στο κατάλληλο επίπεδο. 
Τα αποτελέσματα θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
που θα αφορά την γνησιότητα τους. 
 
Πλήρης εργασία,με υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.ΘΑ Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού εως 200 lit. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Χημικός καθαρισμός υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης όγκου νερού εως 200 lit 
 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
1)Αδειασμα του δικτύου θέρμανσης και πλήρωση με ειδικό καθαριστικό με ουδέτερο PH 
ενδεικτικού τύπου Fernox Power Cleaner F8 ή ισοδύναμου. 
Φυσικές ιδιότητες 
Μορφή: Υγρό 
pH (συμπ.): 7.2 
pH (0.5% αρ.) 6.5 - 7.7 
Ειδικό Βάρος: 1.16 @ 20°C 
Η δοσολογία του καθαριστικού θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
ενδεικτικά περίπου 500 ml ανα 130 λίτρα νερού. 
 
2)Λειτουργία της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ικανό για τον πλήρη καθαρισμό 
οξειδίων σιδήρου και αλάτων που τυχόν υπάρχουν σε αυτή.Το διάστημα 
λειτουργίας θα καθοριστεί βάση των υποδείξεων του κατασκευαστή των χημικών. 
Για τη χρήση των χημικών της Fernox το συγκεκριμένο διαστημα καθορίζεται σε 
τουλάχιστον 5 ημέρες λειτουργίας δεδομένης της παλαιοτητας των εγκαταστάσεων. 
 
3)Στραγγισμά της εγκατάστασης όταν είναι ζεστή και επαρκές ξέπλυμα (τουλάχιστον 
δύο φορές) με κρύο νερό μεχρι το νέρο να είναι διαυγές και να μην υπάρχουν 
υπολλειματα του καθαριστικού.Το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ξεπλυθεί 
επιμελώς όταν η τιμή νερού του συστήματος είναι μέσα στο 10% της τιμής νερού 
δικτύου. Διαφορές πάνω από 10% απαιτούν περαιτέρω ξέπλυμα επειδή έχουν μείνει 
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σημαντικά υπολείμματα.Η καθαρότητα του νερού θα πιστοποιηθεί από τον ανάδοχο 
μέσω μέτρησης αποτελεσμάτων με μετρητή διαλυμένων στερεών TDS Meter, 
είτε μέσω αποτελεσμάτων ανάλυσης από τον προμηθευτή των χημικών καθαριστικών. 
Θα παρθεί δείγμα νερού από το χαμηλότερο σημείο της εγκατάστασης. 
 
4)Αμεση επαναπλήρωση της εγκατάστασης,μετά τον έλεγχο για αιωρούμενα στερεά,και 
προσθήκη ειδικού χημικού προστασίας-αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου 
Fernox Protector F1 ενδεικτικά περίπου 500 ml / 130 λίτρα νερού για διαρκή 
προστασία ενάντια στη διάβρωση και την εναπόθεση αλάτων στις σωληνώσεις. 
 
5)Θα σταλεί τελικό δείγμα νερού της εγκατάστασης-συστήματος και του δικτύου για ανάλυση 
ώστε από τα αποτελέσματα που θα κατατεθούν στην υπηρεσία να διασφαλιστεί η 
πλήρωση του χημικού προστασίας-αναστολέα στο κατάλληλο επίπεδο. 
Τα αποτελέσματα θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
που θα αφορά την γνησιότητα τους. 
 
Πλήρης εργασία,με υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.1Ε Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών - σωληνώσεων παλαιού δικτύου μη λειτουργούντων 
τερματικών μονάδων Fan coil, αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων 
στην άιθουσα πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ Δοξάτου,τοπική αποκατάσταση. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 

Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών - σωληνώσεων παλαιού δικτύου μη λειτουργούντων 
τερματικών μονάδων Fan coil, αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων 
στην άιθουσα πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ Δοξάτου,τοπική αποκατάσταση. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού που 
διατηρείται, από τραυματισμό, διαβροχή ή χρωματισμό. Πλήρης εργασία, με υλικά, 
μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου, για εργασία σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά 
υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση και διάθεση αχρήστων σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 881,04 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα ένα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8553.2.Α Μονάδα αερόψυκτης αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και   διαιρούμενου τύπου, 
ενδεικτικού τύπου  Daikin Altherma EKHBRD016ADY17/ERSQ016AAY1 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Μονάδα αερόψυκτης αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και 
διαιρούμενου τύπου, ενδεικτικού τύπου Daikin Altherma EKHBRD016ADY17 / 
ERSQ016AAY1 απόδοσης σε ονομαστικές συνθήκες 16,00 Kw 
με ενσωματωμένο κιτ ηλεκτρικών αντιστάσεων 6,0 Kw. 
Οι μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες  και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο 
κατασκευής.Ο συμπιεστής θα είναι σπειροειδής (scroll) ερμητικού τύπου, με 
ενσωματωμένο κινητήρα και ηχομονωτικό περίβλημα. Θα έχει κινητήρα DC inverter ο 
οποίος θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς μεταβολής της συχνότητάς του με αποτέλεσμα 
τη μεταβολή του παρεχόμενου ψυκτικού όγκου από τον συμπιεστή, για την ακριβέστερη 
και ταχύτερη απόκριση στο απαιτούμενο φορτίο. 
Το υδραυλικό μέρος στην εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει κυκλοφορητή 
με ηλεκτρονικό έλεγχο στροφών (inverter), δοχείο διαστολής, ελεγκτή ροής, 
φίλτρο, ασφαλιστική διάταξη και εξαεριστικό δικτύου νερού. 
 
Στους αυτοματισμούς του συστήματος θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
• Αντιστάθμιση νερού προσαγωγής βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας στη θέρμανση 
• Έλεγχος επικουρικής αντίστασης σε ακραίες συνθήκες σχεδιασμού 
• Χρονοπρογράμματα στη λειτουργία θέρμανσης 
•       Έλεγχος παραλληλισμού αντλιών συστοιχίας 
 
Οι μονάδες θα είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους 
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Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE.Η εταιρεία κατασκευής θα είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και κατά 
ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης της λειτουργίας μετά 
από διακοπή ρεύματος. 
 
Εύρος λειτουργίας συστήματος: 
Στη λειτουργία θέρμανσης η θερμοκρασία προσαγωγής θα είναι εως 80˚C. 
 
Η αντλία θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό θα είναι σύμφωνη με  τον 
κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμούν (813/2113) και θα συνοδεύεται 
από Ενεργειακή Σήμανση. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 
811/2011 της ΕΕ, λαμβάνεται  υπόψη η Ενεργειακή Απόδοση Εποχιακής Θέρμανσης 
Χώρου  ηs35˚CΘΚ (για  νερό  35°C) και ηs55˚CΘΚ (για  νερό  55°C) της 
μονάδας στο θερμό Κλίμα (Κλιματική ζώνη με αντιπροσωπευτική πόλη την Αθήνα). 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
Οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου οποιουδήποτε μήκους από την εξωτερική προς την 
εσωτερική μονάδα,η υδραυλική σύνδεση της εσωτερικής μονάδας με τον κατάλληλο 
υδραυλικό εξοπλισμό,όπως δικλείδες στην  προσαγωγή  και  επιστροφή  του  νερού, 
,τρίοδες χειροκίνητες βαννες, φίλτρο γραμμής, μαγνητικό φίλτρο στην επιστροφή 
με μαγνήτες Νεοδυμίου (κατακράτηση σωματιδίων από 0,7micron),διακόπτης ροής,αντικραδασμικοί 
σύνδεσμοι και μανόμετρο με βάνες για τη μέτρηση της διαφορικής πίεσης, οι χαλκοσωλήνες 
νερού σύνδεσης της μονάδας και οι εργασίες σύνδεσης με το υφιστάμενο υδραυλικό 
δίκτυο της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου,η πλήρης μόνωση με κατάλληλο 
υλικό ως τεχνικές προδιαγραφές και ΚΕΝΑΚ των σωληνώσεων και εξαρτημάτων του λεβητοστασίου 
οι παροχές  ηλεκτρικής ισχύος στις μονάδες και τα κάθε είδους στηρίγματα μονάδων 
και δικτύων, σύστημα πλήρες με υλικά, ψυκτικό μέσο πλήρωσης, μικροϋλικά και 
εξαρτήματα επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,δοκιμών και ρυθμίσεων 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.890,52 

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8451.3Α Λέβητας χαλύβδινος συμπύκνωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου με ανοξείδωτο εναλλάκτη 
- ονομαστικής ισχύος περίπου 45 KW πλήρης με καυστήρα με πίνακα και controller 
αντιστάθμισης. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Λέβητας συμπύκνωσης χαλύβδινος - ατομική μονάδα προσυγκροτημένη,ονομαστικής 
θερμαντικής ισχύος περίπου 45 kW με καυστήρα κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές EN 267,ενεργειακής κλάσης Α,πιστοποιημένος βάση του κανονισμού Ενεργειακής 
Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ,πλήρης με τα εξαρτήματά του, δηλαδή λέβητας νερού 
με ανοξείδωτο εναλλάκτη για συμπύκνωση των καυσαερίων, ηχομονωτικό κάλυμμα, 
μόνωση για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών,σύστημα ουδετεροποίησης και απομάκρυνσης 
συμπυκνωμάτων μετά των κόκκων, πίνακα ελέγχου,controller αντιστάθμισης που θα ενεργεί 
απευθείας στον καυστήρα,κυκλοφορητή inverter ενεργειακής απόδοσης Α.Ο λέβητας θα 
είναι κατάλληλος και για τη μελλοντική σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. 
Θα δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εγκατάστασης ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον 
η ευκολή αποσύνδεση και επιθεώρηση-συντήρηση των επιμέρους εξαρτημάτων του δικτύου. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
Προμήθεια,μεταφορά και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κύριων και βοηθητικών υλικών 
με τα απαιτούμενα μικροϋλικά, μαζί με τις εσωτερικές συνδεσμολογίες. 
Οι σωληνώσεις από την μονάδα, ως το υπάρχον δίκτυο, η υδραυλική σύνδεση της μονάδας 
με τον κατάλληλο υδραυλικό εξοπλισμό, όπως δικλείδες στην προσαγωγή και επιστροφή 
του νερού, μαγνητικό φίλτρο στην επιστροφή με μαγνήτες Νεοδυμίου 
(κατακράτηση σωματιδίων από 0,7micron), αντεπίστροφα, οι εργασίες σύνδεσης 
με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου, 
οι παροχές ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα,η εγκάτασταση-σύνδεση του controller 
αντιστάθμισης,η εγκατάσταση των κατάλληλων αισθητηρίων για την λειτουργία της 
αντιστάθμισης,αντλία συμπυκνωμάτων,ουδετεροποιητής,η πλήρης μόνωση με κατάλληλο 
υλικό ως τεχνικές προδιαγραφές και ΚΕΝΑΚ των σωληνώσεων και εξαρτημάτων του λεβητοστασίου, 
εξωτερικό ανόδιο μαγνησίου για την προστασία της εγκατάστασης,λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης 
με δίκτυα νερού και σύνδεση συμπυκνωμάτων με την αποχέτευση,καπναγωγός συνδέσεως μέχρι τη 
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καπνοδόχο, 
τα κάθε είδους στηρίγματα μονάδας και δικτύου,δηλαδή σύστημα πλήρες με υλικά,μικροϋλικά 
και εξαρτήματα επί τόπου και εργασία εγκατάστασης,σύνδεσης,δοκιμών και ρυθμίσεων 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
 
(1 τεμ.) 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.402,07 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τετρακόσια δύο και επτά λεπτά 

A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8451.4 Λέβητας χυτοσιδηρός συμπύκνωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου με ανοξείδωτο 
εναλλάκτη - ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 100 KW πλήρης με καυστήρα και με 
ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης χαμηλών θερμοκρασιών χυτοσίδηρος, 
ονομαστικής θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 100 kW με καυστήρα που πληρεί τις προδιαγραφές 
του ΕΝ 267,με ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ns τουλάχιστον 0,92 
πλήρης με τα εξαρτήματά του,δηλαδή λέβητας νερού με ανοξείδωτο εναλλάκτη για συμπύκνωση 
των καυσαερίων, ηχομονωτικό κάλυμμα,σύστημα ουδετεροποίησης και απομάκρυνσης 
συμπυκνωμάτων, μόνωση τουλάχιστον 5cm για τον περιορισμό των θερμικών 
απωλειών, πίνακα ελέγχου με ενσωματωμένο controller αντιστάθμισης. Ο λέβητας θα 
είναι κατάλληλος και για τη μελλοντική σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
Προμήθεια,μεταφορά και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κύριων και βοηθητικών υλικών 
με τα απαιτούμενα μικροϋλικά, μαζί με τις εσωτερικές συνδεσμολογίες. 
Οι σωληνώσεις από την μονάδα, ως το υπάρχον δίκτυο, η υδραυλική σύνδεση της μονάδας 
με τον κατάλληλο υδραυλικό εξοπλισμό, όπως δικλείδες στην προσαγωγή και επιστροφή 
του νερού, τρίοδες χειροκίνητες βάννες, μαγνητικό φίλτρο στην επιστροφή με μαγνήτες Νεοδυμίου 
(κατακράτηση σωματιδίων από 0,7micron), αντεπίστροφα, οι εργασίες σύνδεσης 
με το υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου, 
οι παροχές ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα,η εγκάτασταση-σύνδεση του controller 
αντιστάθμισης,η εγκατάσταση των κατάλληλων αισθητηρίων για την λειτουργία της 
αντιστάθμισης,αντλία συμπυκνωμάτων,ουδετεροποιητής,η πλήρης μόνωση με κατάλληλο 
υλικό ως τεχνικές προδιαγραφές και ΚΕΝΑΚ των σωληνώσεων και εξαρτημάτων του λεβητοστασίου 
εξωτερικό ανόδιο μαγνησίου για την προστασία της εγκατάστασης,τα κάθε είδους στηρίγματα 
μονάδας και δικτύου,δηλαδή σύστημα πλήρες με υλικά,μικροϋλικά και εξαρτήματα 
επί τόπου και εργασία εγκατάστασης,σύνδεσης,δοκιμών και ρυθμίσεων για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.664,40 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647.1 Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Θερμοστάτης  χώρου με τα μικροϋλικά  και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία με χαρακτηριστικά 
ως τεχνικές προδιαγραφές 
(1 τεμ) 
8647.  1   εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 116,27 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά 
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A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.5 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 50 l 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0 
8473. 1.  5  Χωριτηκότητας  50    l 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 283,51 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα τρία και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.8 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0 
8473. 1.  8  Χωριτηκότητας  200   l 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 535,44 

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 
1/2 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,28 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 88 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5 Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, Ενδ.τύπος: YONOS PICO 30/1-6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος : wilo Yonos pico 30/ 1-6) 
Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας A, βιδωτής συνδέσεως DN30 PN6 μέγιστης παροχής 3.5m3/h 
και μανομετρικού 6.0m με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος 
για σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης πλήρης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ,περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών 
και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
 
β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
Ενδ.τύπος : wilo Yonos 30/1-6 ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 371,50 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 89 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.5Α Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, Ενδ.τύπος: YONOS PICO 30/1-8 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος : wilo Yonos pico 30/1-8) 
Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας A, βιδωτής συνδέσεως DN30 PN6 μέγιστης παροχής 4.5m3/h 
και μανομετρικού 7.5m με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος 
για σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης πλήρης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ,περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών 
και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
 
β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
Ενδ.τύπος : wilo Yonos 30/1-8 ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 451,42 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα ένα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.7 Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής συνδέσεως 
Ενδ.τύπος: Yonos MAXO 50/0,5-8 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής συνδέσεως 
Ενδ.τύπος: Yonos MAXO 50/0,5-8 
Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής 
αποδοτικότητας A, μέγιστης παροχής 14.0 m3/h και μανομετρικού 8.0m με 
ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος για σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης πλήρης. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών 
και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
 
β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.751,74 

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.2 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτας ψευδοροφής τεσσάρων 
κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 2,2 kW(ψύξη) / 2,5 kW (θέρμανση) με χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τύπου κασέτας, θερμικής απόδοσης 2,5KW . 
Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
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Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και 
πτερύγια από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και 
θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση 
θα περιλαμβάνονται τα τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι 
μεγαλύτερη των 36dB(A)στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή 
και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  με  όλα  τα  υλικά  όργανα  και 
εξαρτήματα  (ηλεκτρική  καλωδίωση, επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π) 
καθώς  και  την  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, 
για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος: Daikin FXFQ-20B ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 994,74 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.3 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτας ψευδοροφής τεσσάρων 
κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 2,8 kW(ψύξη) / 3,2 kW (θέρμανση) με χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τύπου κασέτας, θερμικής απόδοσης 3,2KW . 
Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια 
από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την 
δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται τα 
τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A)στη 
μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική  καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή 
και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXFQ-25B ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.023,68 

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 93 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.4 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτας ψευδοροφής τεσσάρων 
κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 3,6 kW(ψύξη) / 4,0 kW (θέρμανση) με χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τύπου κασέτας, θερμικής απόδοσης 4,0KW . 
Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια 
από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν 
την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται 
τα τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A) 
στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή 
και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  με  όλα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική  καλωδίωση, επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXFQ-32B ή ισοδύναμος 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.084,77 

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα τέσσερα και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.5 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτας ψευδοροφής τεσσάρων 
κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 4,5 kW(ψύξη) / 5,0 kW (θέρμανση) με χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τύπου κασέτας, θερμικής απόδοσης 5,0KW . 
Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια 
από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την 
δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται τα 
τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A) 
στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα  (ηλεκτρική 
καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXFQ-40B ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.107,28 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν επτά και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.6 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέττας ψευδοροφής τεσσάρων 
κατευθύνσεων ονομαστικής ισχύος 5,6 kW(ψύξη) / 6,3 kW (θέρμανση) με χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τύπου κασέτας, θερμικής απόδοσης 6,3KW . 
Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια 
από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την 
δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται τα 
τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A)στη 
μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική  καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXFQ-50B ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.205,35 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.7 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Κλιματιστική μονάδα (FCU) τοίχου 2.2 / 2.5 
Kw ψύξη-θέρμανση με επίτοιχο χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τοίχου, εμφανούς τοποθέτησης θερμικής/ψυκτικής 
απόδοσης 2,5KW/2,2KW. Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο 
κατασκευής της. Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες 
χαλκού και πτερύγια από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα 
και θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση 
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θα περιλαμβάνονται τα τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη 
των 36dB(A)στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα υλικά  όργανα  και εξαρτήματα  (ηλεκτρική 
καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXΑQ-20Α ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 991,28 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.8 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Κλιματιστική μονάδα (FCU) τοίχου 2.8 / 3.2 
Kw ψύξη-θέρμανση με επίτοιχο χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τοίχου, εμφανούς τοποθέτησης 
θερμικής/ψυκτικής  απόδοσης 3,2KW/2,8KW . Θα είναι προκατασκευασμένη 
και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Ο εναλλάκτης θερμότητας 
θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια από αλουμίνιο. 
Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα 
να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται τα τοπικά 
χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A)στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα  (ηλεκτρική 
καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXΑQ-25Α ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.020,65 

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.9 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Κλιματιστική μονάδα (FCU) τοίχου 3.6 / 4.0 
Kw ψύξη-θέρμανση με επίτοιχο χειριστήριο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, τοίχου, εμφανούς τοποθέτησης θερμικής/ψυκτικής 
απόδοσης 4,0KW/3,6KW. Θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο 
κατασκευής της. Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού 
και πτερύγια από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα 
έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Στην εγκατάσταση θα 
περιλαμβάνονται τα τοπικά χειριστήρια. Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη 
των 36dB(A)στη μέγιστη ταχύτητα. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και 
τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα υλικά  όργανα  και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική  καλωδίωση,επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και 
αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος:Daikin FXΑQ-32Α ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.060,84 

(Ολογράφως) : χίλια εξήντα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8579.12 Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER - Καναλάτη εσωτερική μονάδα Θ.Ι. 
12.50KW-Ψ.Ι. 11.00 KW. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, καναλάτη μέσης στατικής πίεσης εύρους (0 – 140 pa) 
,τριών ταχυτήτων, θερμικής/ψυκτικής  απόδοσης 12,5KW/11,0KW. Θα είναι 
προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και 
πτερύγια από αλουμίνιο. Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνονται το τοπικό χειριστήριο. 
 
Η  μονάδα  θα  είναι  πλήρης  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ολα  τα  υλικά  όργανα  και εξαρτήματα 
(ηλεκτρική  καλωδίωση, επίτοιχο  χειριστήριο  κ.λ.π)  καθώς  και  την  εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Ενδ.τύπος: Daikin FXSQ100A ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.456,02 

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα έξι και δύο λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8576.2 Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού VRV IV Inverter, σε ονομαστικές συνθήκες Θ.Ι. 
31.5 KW-Ψ.Ι. 28.0 KW. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού, μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού 
μέσου R410A, VRV/VRF, ήτοι εξωτερική μονάδα αερόψυκτη 
(ονομαστικής απόδοσης 28,00kW στην ψύξη/31,50kW στην θέρμανση) πλήρως 
τοποθετημένη, μαζί με τις συνδέσεις, την εκκίνηση και τα απαραίτητα υλικά 
και μικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία. 
 
Η ποσότητα αλλά και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου το οποίο θα κυκλοφορεί 
στο σύστημα, δεν θα είναι σταθερά, αλλά θα μεταβάλλονται, ανάλογα με την 
ζητούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. 
Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων 
έτσι ώστε η κατανάλωση ενεργείας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί 
να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου. 
 
Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, 
πλήρης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένη & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
ασφάλειας και να διαθέτει σήμανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής, θα είναι 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας)& 
κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση). 
 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη 
αντίσταση στην διάβρωση. 
 
Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συμπιεστή 
(σπειροειδή ή περιστροφικό) με ηλεκτρονικό έλεγχο DC inverter ή αντίστοιχο, 
με δυνατότητα γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί 
τις αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης. 
 
Επιπλέον θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστή, 
διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, 
ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, 
τις απαραίτητες τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, 
χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία. 

Σελίδα 30 από 56   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / 
συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του 
συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 
 
Η μονάδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 
-συντελεστές απόδοσης SCOP και SEER, ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 
πιστοποιημένα κατά Eurovent 
-στάθμη ηχητικής πίεσης κατά το μέγιστον 60 dB(A) 
-τριφασική παροχή ρεύματος 380V / 50Hz 
-δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές μονάδες η συνολική ισχύς των οποίων 
θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 130 % της ονομαστικής ισχύος της μονάδος 
-δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων 
-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εσωτερικών μονάδων 15m 
-δυνατότητα για απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και 
της πιο 
απομακρυσμένης μονάδας 40m 
-εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και 
τουλάχιστον 2 έτη για τα λοιπά μέρη 
 
Ενδ.τύπος :Daikin RYYQ-10U ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.250,19 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8576.4 Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού VRV IV Inverter, σε ονομαστικές συνθήκες Θ.Ι. 
45.0 KW-Ψ.Ι. 40.0 KW. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού, μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού μέσου 
R410A, VRV/VRF, ήτοι εξωτερική μονάδα αερόψυκτη (ονομαστικής απόδοσης 40,00kW 
στην ψύξη/45,00kW στην θέρμανση) πλήρως τοποθετημένη, μαζί με τις συνδέσεις, 
την εκκίνηση και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία. 
 
Η ποσότητα αλλά και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου το οποίο θα κυκλοφορεί στο 
σύστημα, δεν θα είναι σταθερά, αλλά θα μεταβάλλονται, ανάλογα με την ζητούμενη 
ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες.Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη 
ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι ώστε η κατανάλωση ενεργείας να μειώνεται 
και το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις 
αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου. 
 
Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, 
πλήρης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένη & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
ασφάλειας και να διαθέτει σήμανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής, θα είναι 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας)& 
κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση). 
 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει 
μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 
 
Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συμπιεστή (σπειροειδή ή 
περιστροφικό) με ηλεκτρονικό έλεγχο DC inverter ή αντίστοιχο, με δυνατότητα 
γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις 
απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης. 
 
Επιπλέον θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστή, διακόπτες 
υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, 
προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες τριχοειδείς βαλβίδες, 
βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους 
απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 
 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης 
θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του 
συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 
 
Η μονάδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 
-συντελεστές απόδοσης SCOP και SEER,ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 
πιστοποιημένα κατά Eurovent 
-στάθμη ηχητικής πίεσης κατά το μέγιστον 60 dB(A) 
-τριφασική παροχή ρεύματος 380V / 50Hz 
-δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές μονάδες η συνολική ισχύς των οποίων θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 130 % της ονομαστικής ισχύος της μονάδος 
-δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων 
-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εσωτερικών μονάδων 15m 
-δυνατότητα για απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιο 
απομακρυσμένης μονάδας 40m 
-εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και 
τουλάχιστον 2 έτη για τα λοιπά μέρη 
 
Ενδ.τύπος :Daikin RYYQ-14U ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.982,66 

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8576.7 Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού VRV IV Inverter, σε ονομαστικές συνθήκες Θ.Ι. 
63.0 KW-Ψ.Ι. 52.0 KW. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού, μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού μέσου 
R410A, VRV/VRF, ήτοι εξωτερική μονάδα αερόψυκτη (ονομαστικής απόδοσης 63,00kW 
στην θέρμανση /52,00kW στην ψύξη) πλήρως τοποθετημένη, μαζί με τις συνδέσεις, 
την εκκίνηση και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία. 
 
Η ποσότητα αλλά και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου το οποίο θα κυκλοφορεί στο 
σύστημα, δεν θα είναι σταθερά, αλλά θα μεταβάλλονται, ανάλογα με την ζητούμενη 
ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. 
Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι 
ώστε η κατανάλωση ενεργείας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει 
γρήγορα και αποδοτικά στις αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου. 
 
Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, 
πλήρης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένη & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
ασφάλειας και να διαθέτει σήμανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής, θα είναι 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας)& 
κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση). 
 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη 
αντίσταση στην διάβρωση. 
 
Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συμπιεστή 
(σπειροειδή ή περιστροφικό) με ηλεκτρονικό έλεγχο DC inverter ή αντίστοιχο, με 
δυνατότητα γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις 
αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης. 
 
Επιπλέον θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστή, 
διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, 
ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 
τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας 
και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 
 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης 
θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του 
συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 
 
Η μονάδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

-συντελεστές απόδοσης SCOP και SEER, ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 
πιστοποιημένα κατά Eurovent 
-στάθμη ηχητικής πίεσης κατά το μέγιστον 60 dB(A) 
-τριφασική παροχή ρεύματος 380V / 50Hz 
-δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές μονάδες η συνολική ισχύς των οποίων θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 130 % της ονομαστικής ισχύος της μονάδος 
-δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων 
-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εσωτερικών μονάδων 15m 
-δυνατότητα για απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και 
της πιο απομακρυσμένης μονάδας 40m 
-εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και 
τουλάχιστον 2 έτη για τα λοιπά μέρη 
 
Ενδ.τύπος : Daikin RYYQ-20U ή ισοδύναμος 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13.909,66 

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εννέα και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8576.8 Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού VRV IV Inverter, σε ονομαστικές συνθήκες Θ.Ι. 
69.0 KW-Ψ.Ι. 61.5 KW. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού, μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού 
μέσου R410A, VRV/VRF, ήτοι εξωτερική μονάδα αερόψυκτη (ονομαστικής απόδοσης 
61,50kW στην ψύξη/69,00kW στην θέρμανση) πλήρως τοποθετημένη, μαζί με τις 
συνδέσεις, την εκκίνηση και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία. 
 
Η ποσότητα αλλά και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου το οποίο θα κυκλοφορεί στο 
σύστημα, δεν θα είναι σταθερά, αλλά θα μεταβάλλονται, ανάλογα με την ζητούμενη 
ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. 
 
Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι 
ώστε η κατανάλωση ενεργείας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί να 
ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου. 
 
Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, 
πλήρης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένη & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ασφάλειας και να διαθέτει σήμανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής, 
θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της 
ποιότητας)& κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση). 
 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει 
μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 
 
Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συμπιεστή (σπειροειδή 
ή περιστροφικό) με ηλεκτρονικό έλεγχο DC inverter ή αντίστοιχο, με δυνατότητα 
γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις 
απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης. 
 
Επιπλέον θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστή, 
διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, 
ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 
τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας 
και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 
 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης 
θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του 
συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 
 
Η μονάδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 
-συντελεστές απόδοσης SCOP και SEER,ως τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές 
πιστοποιημένα κατά Eurovent 
-στάθμη ηχητικής πίεσης κατά το μέγιστον 60 dB(A) 
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-τριφασική παροχή ρεύματος 380V / 50Hz 
-δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές μονάδες η συνολική ισχύς των οποίων θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 130 % της ονομαστικής ισχύος της μονάδος 
-δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων 
-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εσωτερικών μονάδων 15m 
-δυνατότητα για απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και 
της πιο απομακρυσμένης μονάδας 40m 
-εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και 
τουλάχιστον 2 έτη για τα λοιπά μέρη 
 
Ενδ.τύπος: Daikin RYΥQ - 22U (RYMQ10U+RYMQ12U) ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.875,52 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8525.1 Αντλία  θερμότητας split unit ονομαστικής απόδοσης σε ψύξη / θέρμανση 7.50/7.50kw 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου, inverter, αποτελούμενο από εσωτερικό 
και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη 
συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, 
μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές 
συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και 
αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, 
δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης 
και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι 
ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ / A+ σε ψύξη και θέρμανση. 
 
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.385,13 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8629.1 Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ονομ. διαμέτρου 1/2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ρυθμίσεως θερμοκρασίας χώρου ανά 
θερμαντικό σώμα, κοχλιωτής συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, ρακόρ, εγκατάσταση, ρύθμιση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,42 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 
1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins 
8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,54 

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.1.1.3 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που 
φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins πάχους παπλώματος 
5 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον  16  kg/m3, που  φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχους 10 μικρών 
ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα επί χάρτου.Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των 
αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής 
ταινίας  πλάτους  5  cm   και  στεγανοποιήται  σε  όλους τους αρμούς με την ίδια 
πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα 
υλικά  και  μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 m2 γιά επιφάνειες) ή (1 m γιά σωληνώσεις) 
8539.1.  1  Γιά διάμετρο σωλήνα  έως 1        ins ή επιφάνεια 
8539.1. 1.  3  Πάχος παπλώματος  5  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,73 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.1 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ6,35mm 
πάxους τοιxώματος 0,76mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ6,35mm πάxους τοιxώματος 0,76mm 
τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση 
με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου 
καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,74 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.2 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ9,52mm 
πάxους τοιxώματος 0,80mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ9,52mm πάxους τοιxώματος 0,80mm 
τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση 
με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου 
καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,65 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.3 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ12,70mm 
πάxους τοιxώματος 0,89mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ12,70mm πάxους τοιxώματος 
0,89mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,08 

(Ολογράφως) : έντεκα και οκτώ λεπτά 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.4 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ15,87mm 
πάxους τοιxώματος 1,02mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ15,87mm πάxους τοιxώματος 
1,02mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,24 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.5 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ19,05mm 
πάxους τοιxώματος 1,07mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1   Εξωτ. διαμέτρου Φ19,05mm πάxους τοιxώματος 
1,07mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.6 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ22,22mm 
πάxους τοιxώματος 1,14mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1   Εξωτ. διαμέτρου Φ22,22mm πάxους τοιxώματος 
1,14mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,60 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.7 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ25,40mm 
πάxους τοιxώματος 1,20mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1  Εξωτ. διαμέτρου Φ25,40mm πάxους τοιxώματος 
1,20mm   τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,29 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι εννέα λεπτά 
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A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9750.8 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ28,58mm 
πάxους τοιxώματος 1,27mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων κατά ΕΝ12735-1 Εξωτ. διαμέτρου Φ28,58mm πάxους τοιxώματος 
1,27mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί 
τόπου καιεργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,49 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 116 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08 

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 117 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68 

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 118 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 119 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
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τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 120 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.13 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση 
μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 250 
mm & εξ. διαμ. 307 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με 
μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με 
τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία 
τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
(1 m) 
8537.4. 13  Ονομ. διαμ.  250  mm και εξωτ. διαμ.  307  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,34 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 121 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής 
οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 
Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια 
(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα 
διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή 
απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και 
ρυθμίσεως 
(1 kg) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 122 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8549.1Γ Κυκλικό στόμιο προσαγωγής οροφής, στροβιλισμού με αυτόματη ρύθμιση, διαμέτρου Φ250 
από αλουμίνιο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο οροφής, κυκλικό, πολλαπλών κατευθύνσεων, περιστρεφόμενης δέσμης (swirl), 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με εσωτερικό ρυθμιστικό διάφραγμα (damper), 
διαμέτρου Φ250 από αλουμίνιο. Κυκλικό στόμιο στροβιλισμού (swirl) οροφής προσαγωγής. 
Με πλαίσιο από αλουμίνιο και τραπεζοειδή ταυτόχρονα περιστρεφόμενα πτερύγια από 
χαλυβδοέλασμα για ρύθμιση της ροής του αέρα. Βαμμένο σε χρώμα RAL. 
Η ρύθμιση της κλίσης των πτερυγίων γίνεται με μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης της 
γωνίας των πτερυγίων χωρίς την απαίτηση ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την 
θερμοκρασία προσαγωγής του αέρα παραδομένο σε πλήρη λειτουργία. 
 
Ενδεικτικός τύπος :Αερογραμμή MLD-Φ250-AUTH ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 205,01 

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε και ένα λεπτό 
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A.T. : 123 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8549.1Δ Στόμιο οροφής, προσαγωγής, στροβιλισμού (swirl) με πλαίσιο από 
χαλυβδοέλασμα,αυτόματης ρύθμισης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο οροφής,προσαγωγής, στροβιλισμού (swirl) με πλαίσιο από χαλυβδοέλασμα 
βαμμένο σε χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα. 
Με κατάλληλα ανοίγματα διέλευσης αέρα, τοποθετημένα ακτινικά και εφοδιασμένα 
με πτερύγια οδήγησης του αέρα πλαστικά χρώματος μαύρου ή λευκού. Τα πτερύγια 
είναι ρυθμιζόμενα με μηχανισμό και μπορούν να ρυθμίζουν την μορφή της δέσμης του αέρα. 
Για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Για τοποθέτηση σε μικρά και μεγάλα ύψη και για 
μεγάλο εύρος παροχών αέρα. Ο αέρας προσάγεται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις 
(360ο). 
 
Ενδεικτικός τύπος :Αερογραμμή GR-AR-AUTH 300 Αερογραμμή ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 215,21 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 124 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC 4atm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 4,0Atm, για σύνδεση 
με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο 
του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,23 

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 125 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8466.1.2 Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής διαμέτρου 
20cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 

Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο ωστενιτικό χάλυβα 
που περικλείεται κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής πυκνότητας και υψηλής 
θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 
0,5mm.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης. 
 
( 1 m. )  Μέτρο Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,01 

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και ένα λεπτό 

A.T. : 126 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 127 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 128 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.3Α Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης με περσίδα αλουμινίου ορθογωνικής μορφής περίπου 
19 watt,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ορατής τοποθέτησης περίπου 19W, ορθογωνικών διαστάσεων. 
Το φωτιστικό θα έχει την υποδομή και για αναρτώμενη τοποθέτηση από την οροφή,με 
τη χρήση συρματόσχοινου.Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 19W 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: P2M 221 LED 19W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,07 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και επτά λεπτά 
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A.T. : 129 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.4Α Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης με περσίδα αλουμινίου ορθογωνικής μορφής περίπου 
25 watt,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ορατής τοποθέτησης περίπου 25W, ορθογωνικών διαστάσεων. 
Το φωτιστικό θα έχει την υποδομή και για αναρτώμενη τοποθέτηση από την οροφή,με 
τη χρήση συρματόσχοινου.Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 25W 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: P2M 221 LED 25W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,08 

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 130 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.5Α Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης με περσίδα αλουμινίου ορθογωνικής μορφής περίπου 
36 watt,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ορατής τοποθέτησης περίπου 36W, ορθογωνικών διαστάσεων. 
Το φωτιστικό θα έχει την υποδομή και για αναρτώμενη τοποθέτηση από την οροφή,με 
τη χρήση συρματόσχοινου.Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 36W 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: P2M 221 LED 36W Neutral ή ισοδύναμος 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,08 

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 131 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.7Α Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης με περσίδα αλουμινίου ορθογωνικής μορφής περίπου 
44 watt,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ορατής τοποθέτησης περίπου 44W, ορθογωνικών διαστάσεων. 
Το φωτιστικό θα έχει την υποδομή και για αναρτώμενη τοποθέτηση από την οροφή,με 
τη χρήση συρματόσχοινου.Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 44W 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: P2M 221 LED 44W Neutral ή ισοδύναμος 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,36 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και τριάντα έξι λεπτά 

     

Σελίδα 42 από 56   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 132 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.6Α Φωτιστικό  led, ορθογωνικής μορφής, κατάλληλο για ψευδοροφή, ισχύος περίπου 36W 
ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED χωνευτής τοποθέτησης ορθογωνικών διαστάσεων ισχύος περίπου 36W. 
 
Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 36W 
και η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4000 lm. 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis LP2M 551 LED 36W Neutral ή ισοδύναμος. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,93 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 133 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.2.2Α Φωτιστικό led, στεγανό ΙΡ65, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση, ισχύος 15W,ελάχιστης 
φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό ισχύος περίπου 15W με θερμοκρασια χρωματος 
4000K, Ra>80, ορθογωνικών διαστασεων, λειτουργίας 230Volt. Το φωτιστικό φέρει 
εγγύηση 5 ετών και εχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας με απόδοση 
μεγαλύτερη από το 80% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L80B10).Το φωτιστικό 
πρέπει να διαθέτει σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2, 
ανταυγαστήρα -βάση των οργάνων έναυσης από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, 
κλιπς από polycarbonate και γάντζους ανάρτησης από ατσάλι. Ο κατασκευαστής των φωτιστικών 
πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και το φωτιστικό να διαθέτει 
CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module)  LED. 
Ο βαθμός προστασίας θα πρέπει να είναι IP65. 
 
Ενδεικτικός τύπος: 3F LINDA LED 1x15W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και 
μικρουλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
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περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,42 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 134 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.7 Φωτιστικό led στεγανό IP65, κυκλικής διατομής, ισχύος 22W περίπου,ελάχιστης φωτιστικής 
απόδοσης 60 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα led ισχύος περίπου 22W κυκλικής διατομής, βαθμού απόδοσης 
ίσου ή μεγαλύτερου από 60 lm/W με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, διαμέτρου περίπου 
Φ360m λειτουργίας 230Volt. Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και εχει ωφέλιμη 
ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής 
φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από αυτόσβηστο 
άθραυστο polycarbonate λευκού χρώματος, κάλυμμα σε λευκό χρώμα,μεταλλική βάση από 
ατσάλι για την τοποθέτηση του driver και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, καθώς και λάστιχο 
στεγανοποίησης με προστασία αντιγήρανσης.Ο κατασκευαστής των φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει 
ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015.Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον 
το driver και η πλακέτα (module)LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP65. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis CL 360 LED 22W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και 
μικρουλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 131,78 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 135 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.3.2 Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης οροφής ή επίτοιχο τύπου προβολάκι περίπου 15watt, 
ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 80 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό οροφής ή επίτοιχο τύπου σποτ LED ισχύος περίπου 15W με θερμοκρασια 
χρωματος 4000Κ, διαμέτρου περίπου Φ90mm και μήκους περίπου 100mm, λειτουργίας 230Volt. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ωρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 80% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L80B10). 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει σώμα από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, 
ανταυγαστήρα από υψηλής καθαρότητας αλουμίνιο και ροζέτα διαμέτρου περίπου Φ70mm. 
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 Lumen/w. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module)LED. 
Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP20. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: CLUB 1 SHORT 2 surface 15W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,25 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 136 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.4.1 Φωτιστικό led, ψευδοροφής  τύπου spot περίπου 9watt, ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 
80 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ψευδοροφής LED ισχύος περίπου 9W με θερμοκρασια χρωματος 4000k,λειτουργίας 230Volt. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα εχει ωφελιμη ζωη τουλαχιστον 50.000 ωρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 80% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L80B10). 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, 
εσωτερικό περιστρεφόμενο σποτ από αλουμίνιο και ανταυγαστήρα υψηλής απόδοσης. 
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 lm/w. 
O κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η 
πλακέτα (module)LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP20. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: PARIS recessed 9W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,85 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 137 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.8 Φωτιστικό led, ορθογωνικής μορφής, κατάλληλο για  ψευδοροφή, ισχύος περίπου 
38W ,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ψευδοροφής LED ισχύος περίπου 38W με θερμοκρασία χρώματος 4000K, 
διαστάσεων περίπου 1,20χ0,25m λειτουργίας 230Volt. ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100lm/w. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
πλαίσιο από ατσάλι χρώματος λευκού και κάλυμμα από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP40 ως προς την ορατή επιφάνεια. 
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Ενδεικτικός τύπος: Petridis LSPO 562 LED 38W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,76 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 138 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  2   σπιράλ 
8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,17 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 139 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  2   σπιράλ 
8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 140 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  2   σπιράλ 
8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,86 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 141 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 20mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνωση ηλεκ.γραμ., με σωλ.λείο από σκληρό PVC  βαρέως  τύπου (1250Nt), για εξωτ.εγκαταστάσεις 
υψ. αντοχής,δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό 
 
υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
(1 m) 
8733.  1   ευθύς 
8733. 1. 3  Διαμέτρου Φ 20mm Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,37 

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 142 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 25mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνωση ηλεκ.γραμ., με σωλ.λείο από σκληρό PVC  βαρέως  τύπου (1250Nt), για εξωτ.εγκαταστάσεις 
υψ. αντοχής,δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό 
 
υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
(1 m) 
8733.  1   ευθύς 
8733. 1. 4  Διαμέτρου Φ 25mm Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,82 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα δύο λεπτά 

A.T. : 143 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8736.2.1 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κυτίο  οργάνων διακοπής (διακόπτου, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή 
εντοιχισμένο,  δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8736.  2   πλαστικό 
8736. 2.  1   κυτίο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 144 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8735.  2   Πλαστικό 
0 
8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm 
0 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 145 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8735.  2   Πλαστικό 
0 
8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm 
0 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 146 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 147 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 148 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8781 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

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. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,42 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 149 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 
   

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. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 150 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 
   

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. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 151 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2 
   

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. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 152 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
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και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  3   Τριπολικό 
0 
8774. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,48 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 153 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  3   Τριπολικό 
0 
8774. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,36 

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 154 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,64 

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 155 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
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0 
8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 156 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43 

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 157 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 10          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,81 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 158 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  6  Διατομής  5x16            mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,43 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα τρία λεπτά 
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A.T. : 159 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο, Πενταπολικό διατομής 5 Χ 25 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  7  Διατομής  5x25            mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,41 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 160 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε 
οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που 
απαιτούνται 
(1 m) 
9316.  6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,34 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 161 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8259 Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης, βαρέως 
τύπου,  Ύψους πλευρικού τοιχώματος 50 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 
mm. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού (καμπύλες, στροφές, συστολές, 
διακλαδώσεις, ταυ, γωνίες, σύνδεσμοι κλπ) και στήριξης (πρόβολοι, ορθοστάτες, ντίζες, βραχίονες 
κλπ). Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. 
Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm. Προμήθεια και 
προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,15 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 162 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8826.  3   SCHUKO                 0 
8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

     

Σελίδα 52 από 56   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 163 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8827.  3   SCHUKO                               0 
8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,34 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 164 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης έως 5 αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

 
Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και τροφοδοσίας συσκευών και 
μηχανημάτων,πλήρης έως 5 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου  και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση 
και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. Ευρώ (Αριθμητικά) : 370,13 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 165 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.2 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 6 έως 10 αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

 
Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και τροφοδοσίας συσκευών και 
μηχανημάτων,πλήρης 6 έως 10 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου  και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση 
και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και 
απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. Ευρώ (Αριθμητικά) : 703,55 

(Ολογράφως) : επτακόσια τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 166 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 16 έως 20 αναχωρήσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

 
Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και τροφοδοσίας συσκευών και 
μηχανημάτων,πλήρης 16 έως 20 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου  και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση 
και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων 
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και απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία. 
(1 τεμ) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.370,39 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια εβδομήντα και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 167 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8800.2Β Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ), λευκό,  διαστάσεων 
25x25 mm,πλήρες 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ), λευκό, διαστάσεων 25x25 mm, 
κλειστό, άκαμπτο, λείο, από σκληρό PVC, μεγάλης αντοχής, δηλαδή κανάλι με τα απαραίτητα ειδικά 
εξαρτήματα στήριξης, αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης και τερματισμού. Περιλαμβάνεται προμήθεια 
υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως, προσκόμιση, εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,94 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 168 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8800.2Γ Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ), λευκό,  διαστάσεων 
100x35 mm, πλήρες 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ), λευκό, διαστάσεων 100x35 mm, 
κλειστό, άκαμπτο, λείο, από σκληρό PVC, μεγάλης αντοχής, για εξωτερικές εγκαταστάσεις, 
δηλαδή κανάλι με τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης, αλλαγής διεύθυνσης, 
διακλάδωσης και τερματισμού. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και μικροϋλικών 
συνδέσεως και στερεώσεως, προσκόμιση, εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,57 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 169 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.Γ Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να 
πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή  των απαραίτητων 
εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να 
πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή 
των απαραίτητων εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Σύνταξη όλων των απαραίτητων εντύπων της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 Η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
 Η σύνταξη της έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 
 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου κατά ΚΕΗΕ 
 Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης 
 Όλα τα έντυπα θα υποβληθούν εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα σε τρία (3) αντίτυπα στην υπηρεσία 

για 
 
θεώρηση ( εκ των οποίων ένα (1) θα παραμείνει στο αρχείο της υπηρεσίας) 
 Η κατάθεση όλων των εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ 
 Η διόρθωση τυχών παρατηρήσεων που θα γίνουν από την υπηρεσία ή από τον ΔΕΔΔΗΕ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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$7 
 
Eργασία 
Τεχν (003)                   h    10,00x          19,87 =        198,70 
-------------------------- 
Αθροισμα            198,70 
Τιμή ενός τεμ ευρώ 198,70 
εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 
} 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 198,70 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 170 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα 
το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 
ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 
 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την 
τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για 
την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 171 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8615.2 Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος ισχύος 
4,84 kWp 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Για την προμήθεια,προσκόμιση ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος 
ισχύος 4,84 kWp που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και 
τον Η/Μ εξοπλισμό,όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης  >16%, μεταλλικές βάσεις 
στήριξης,αντιστροφέα κατάλληλης ισχύος,ηλεκτρικούς πίνακες AC / DC, καλωδιώσεις , 
σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας,κλπ,πλήρες,σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση, 
συνδέσεις,δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Το Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον συμψηφισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης, 
η οποία θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου,αλλά περιλαμβάνεται η απαιτούμενη 
πλήρης τεκμηρίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος, 
δηλάδη η σύνταξη των αναγκαίων εντύπων βάσει των οδηγίων του ΔΕΔΔΗΕ 
(Αίτηση Σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ, 
Σύμβαση Σύνδεσης στη Χ.Τ,Αίτηση κατάρτισης σύμβασης σύνδεσης ,Αίτηση ενεργοποίησης 
της σύνδεσης,υπεύθυνες δηλώσεις,Τεχνικά στοιχεία συστήματος και εκπόνηση σχετικής 
τεχνικής μελέτης). 
Υλοποίηση όλων των προυποθέσεων για την ετοιμότητα της εγκατάστασης και ολοκλήρωση 
των έργων σύνδεσης εως την τελική ρευματοδότηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.630,00 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα 

A.T. : 172 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8615.3 Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος ισχύος 
9,97 kWp 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
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Για την προμήθεια ,προσκόμιση ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος 
ισχύος 9,97 kWp που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και 
τον Η/Μ εξοπλισμό , όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης  >16%, μεταλλικές βάσεις 
στήριξης ,  αντιστροφέα κατάλληλης ισχύος , ηλεκτρικούς πίνακες AC / DC, καλωδιώσεις , 
σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας , κλπ , πλήρες , σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της μελέτης ,δηλαδή προμήθεια , προσκόμιση ,εγκατάσταση , 
συνδέσεις , δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία . 
Το Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον συμψηφισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης , 
η οποία θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου , αλλά περιλαμβάνεται η απαιτούμενη 
πλήρης τεκμηρίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος, 
δηλάδη η σύνταξη των αναγκαίων εντύπων βάσει των οδηγίων του ΔΕΔΔΗΕ 
(Αίτηση Σύνδεσης ΦΒ αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ , 
Σύμβαση Σύνδεσης στη Χ.Τ ,Αίτηση κατάρτισης σύμβασης σύνδεσης Αίτηση ενεργοποίησης 
της σύνδεσης,Τεχνικά στοιχεία συστήματος και εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης 
υπεύθυνες δηλώσεις).Υλοποίηση όλων των προυποθέσεων για την ετοιμότητα της 
εγκατάστασης και ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης εως την τελική ρευματοδότηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14.050,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες πενήντα 

A.T. : 173 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8615.4 Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος ισχύος 
11,96 kWp 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Για την προμήθεια ,προσκόμιση ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος 
ισχύος 11,96 kWp που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και 
τον Η/Μ εξοπλισμό , όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια απόδοσης  >16%, μεταλλικές βάσεις 
στήριξης ,  αντιστροφέα κατάλληλης ισχύος , ηλεκτρικούς πίνακες AC / DC, καλωδιώσεις, 
σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας ,κλπ , πλήρες , σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης ,δηλαδή προμήθεια ,προσκόμιση ,εγκατάσταση , συνδέσεις 
δοκιμές και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία . 
Το Φ/Β σύστημα θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για τον συμψηφισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης , η 
οποία θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου , αλλά περιλαμβάνεται η απαιτούμενη πλήρης 
τεκμηρίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την θέση σε λειτουργία του Συστήματος,δηλάδη η 
σύνταξη των αναγκαίων εντύπων βάσει των οδηγίων του ΔΕΔΔΗΕ (Αίτηση Σύνδεσης ΦΒ 
αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ ,Σύμβαση Σύνδεσης στη Χ.Τ , 
Αίτηση κατάρτισης σύμβασης σύνδεσης,Αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης ,Τεχνικά 
στοιχεία συστήματος και εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης,υπεύθυνες δηλώσεις). 
Υλοποίηση όλων των προυποθέσεων για την ετοιμότητα της εγκατάστασης και 
ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης εως την τελική ρευματοδότηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.070,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα έξι χιλιάδες εβδομήντα 

Καλαμπάκι, 20/04/2021 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε   
    

Ασβεστόπουλος Θεόδωρος 
Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η προϊσταμένη της 
ΔΤΥ Δήμου Δοξάτου 

 
 

Σωφρονιάδου Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός 
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