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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ 
 

        

 

 AT: ∆1.1  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.1   Αναθεωρείται µε    ΗΛΜ27  
  

 
 Αποξήλωση υφιστάµενου λέβητα συνολικού βάρους έως 4 tn.    

Αποξήλωση υφιστάµενου χαλύβδινου ή χυτοσιδηρού λέβητα µε καυστήρα, συνολικού βάρους έως 4 tn, µε 
αποσύνδεση από το δίκτυο σωληνώσεων θέρµανσης, αποσύνδεση από την τροφοδοσία πετρελαίου και 
εξασφάλισή της από διαρροές, αποσύνδεση από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος και τον αυτοµατισµό του 
και εξασφάλιση των καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται η µηχανική αποσύνδεση των τµηµάτων του λέβητα, για 
διευκόλυνση της µεταφοράς του και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία, δεν περιλαµβάνεται η καθαίρεση τοιχοποιίας ή οροφών για την αποµάκρυνση του λέβητα.  
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 1000 (χίλια) 

 

 

 

 

 AT: ∆1.2  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.2   Αναθεωρείται µε   ΗΛΜ29  
  

  Αποξήλωση δεξαµενής πετρελαίου    

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

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

 

 

 

 

 AT: ∆1.3  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.4   Αναθεωρείται µε   ΗΛΜ27  
  

  Αποξήλωση υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος µετά του 
αναλογούντος δικτύου σωληνώσεων θέρµανσης 

   

 

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

 

Τιµή ενός τεµ: € 35 (τριάντα πέντε) 

 

 

 

 

 AT: ∆1.4  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.5   Αναθεωρείται µε   ΗΛΜ32  
  

  Αποξήλωση παλαιάς τοπικής κλιµατιστικής µονάδας (split-unit), µετά 
των σωληνώσεών της 

   

 

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

Τιµή ενός τεµ: € 100 (εκατό) 

 

 

 

 

 

 



 AT: ∆1.5  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8694.10   Αναθεωρείται µε   ΗΛΜ59  
  

  Αποξήλωση φωτιστικου σώµατος, οροφής, τοίχου ή αναρτώµενο    

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

Τιµή ενός τεµ: € 14 
ΈΚΑ(δέκαΈΣΣΕΡΑ) 

 

(δέκα τέσσερα ευρώ) 

 

 

 AT: ∆2.1  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Β.9   Αναθεωρείται µε   ΗΛΜ33  
  

  Αντλία θερµότητάς (εξωτερική µονάδα) τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού 

µέσου, ψυκτικής απόδοσης 67,4 kW  και θερµικής απόδοσης 75,0 kW. 
   

 

 Αντλία θερµότητάς (εξωτερική µονάδα), µε διάταξη inverter, ψυκτικού µέσου (R-410A), τεχνολογίας µεταβλητής 
παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικής απόδοσης 67,4 kW και θερµικής απόδοσης 75,0 kW, µε ελάχιστο COP 4.37 
και EER 3.77, πλήρης, τοποθετηµένη σε βάση από σκυρόδεµα µε τις απαιτούµενες αντικραδασµικές βάσεις, µε 
όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων και 
επικοινωνίας), εφοδιασµένη µε την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού µέσου, σύµφωνα µε τα Τεύχη και τα Σχέδια της 
Μελέτης. Πλήρης εργασία προµήθειας µεταφοράς εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, δοκιµών 
στεγανότητας και ελέγχου διαρροών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, ηλεκτρικής 
σύνδεσης, σύνδεσης µε το σύστηµα ελέγχου - λειτουργίας του κτιρίου (BMS) και όλων των υλικών και µικροϋλικών 
στερέωσης δοκιµές ορθής λειτουργίας, επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Τιµή ενός τεµ: € 15343,3 (δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία και τριάντα λεπτά) 
 

 

AT: ∆2.2  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Β.6                                         Αναθεωρείται µε:       ΗΛΜ33 
Αντλία θερµότητάς (εξωτερική µονάδα) τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικής 
απόδοσης 50,0 kW  και θερµικής απόδοσης 56,0kW 
Αντλία θερµότητάς (εξωτερική µονάδα), µε διάταξη inverter, ψυκτικού µέσου (R-410A), τεχνολογίας µεταβλητής 
παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικής απόδοσης 50,0 kW και θερµικής απόδοσης 56,0 kW, µε ελάχιστο COP 3.89 
και EER 3.40, πλήρης, τοποθετηµένη σε βάση από σκυρόδεµα µε τις απαιτούµενες αντικραδασµικές βάσεις, µε 
όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων και 
επικοινωνίας), εφοδιασµένη µε την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού µέσου, σύµφωνα µε τα Τεύχη και τα Σχέδια της 
Μελέτης. Πλήρης εργασία προµήθειας µεταφοράς εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, δοκιµών 
στεγανότητας και ελέγχου διαρροών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, ηλεκτρικής 
σύνδεσης, σύνδεσης µε το σύστηµα ελέγχου - λειτουργίας του κτιρίου (BMS) και όλων των υλικών και µικροϋλικών 
στερέωσης δοκιµές ορθής λειτουργίας, επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
 

Τιµή ενός τεµ: € 13418,3 (δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα οχτώ και τριάντα λεπτά) 

 

 

 

 

 AT: ∆2.3  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Γ.1   Αναθεωρείται µε:         ΗΛΜ32  
  

  Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού 

µέσου, ψυκτικής ισχύος 2,2 kW και θερµικής ισχύος 2,5 kW 
   

 

Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικού µέσου (R-
410A), δαπέδου, ψυκτικής απόδοσης 2,2 kW  και θερµικής απόδοσης 2,5 kW, µε ενσύρµατο ενσωµατωµένο 
χειριστήριο µε ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, πλήρης, µε κάλυµα και πόδια, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων 
και επικοινωνίας - δεδοµένων), εκκίνηση συστήµατος, δοκιµή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Πλήρης 
εργασία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιµές και επίδειξη 
λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 938,14 (εννιακόσια τριάντα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά) 

 

 

 

 

 AT: ∆2.4  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Γ.3   Αναθεωρείται µε:         ΗΛΜ32  
  

  Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού 

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

 

 



Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικού µέσου (R-
410A), δαπέδου, ψυκτικής απόδοσης 3,6 kW  και θερµικής απόδοσης 4,0 kW, µε ενσύρµατο ενσωµατωµένο 
χειριστήριο µε ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, πλήρης, µε κάλυµα και πόδια, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων 
και επικοινωνίας - δεδοµένων), εκκίνηση συστήµατος, δοκιµή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Πλήρης 
εργασία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιµές και επίδειξη 
λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 1038,14 (χίλια τριάντα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆2.5  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Γ.4   Αναθεωρείται µε:         ΗΛΜ32  
  

  Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού 

µέσου, ψυκτικής ισχύος 4,5 kW και θερµικής ισχύος 5,0 kW 
   

 

Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικού µέσου (R-
410A), δαπέδου, ψυκτικής απόδοσης 4,5 kW  και θερµικής απόδοσης 5,0 kW, µε ενσύρµατο ενσωµατωµένο 
χειριστήριο µε ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, πλήρης, µε κάλυµα και πόδια, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων 
και  

 

 

 

 

 



επικοινωνίας - δεδοµένων), εκκίνηση συστήµατος, δοκιµή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Πλήρης 
εργασία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιµές και επίδειξη 
λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 1088,14 (χίλια ογδόντα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆2.6  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Γ.6  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 32   

  Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού 

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

 

Αντλία θερµότητας (εσωτερική µονάδα), τεχνολογίας µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, ψυκτικού µέσου (R-
410A), δαπέδου, ψυκτικής απόδοσης 7,1 kW  και θερµικής απόδοσης 8,0 kW, µε ενσύρµατο ενσωµατωµένο 
χειριστήριο µε ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, πλήρης, µε κάλυµα και πόδια, µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης και συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, αποχέτευσης, ισχυρών ρευµάτων 
και επικοινωνίας - δεδοµένων), εκκίνηση συστήµατος, δοκιµή λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Πλήρης 
εργασία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση, δοκιµές και επίδειξη 
λειτουργίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 1183,14 (χίλια εκατόν ογδόντα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆2.7  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 7   

  Ψυκτική σωλήνωση κεντρικού συστήµατος κλιµατισµού µεταβλητής 
παροχής ψυκτικού µέσου, διπλή, υγρού/αερίου, πλήρης 

   

 

Ψυκτική σωλήνωση κεντρικού συστήµατος κλιµατισµού, µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου, διπλή, 
υγρού/αερίου, µε τους απαιτούµενους διακλαδωτήρες (joints), µε κουτιά διακλάδωσης µε ανάκτηση θερµότητας 
(Single Branch Selector Boxes – Heat Recovery), µε κατάλληλα στηρίγµατα και άλλα υλικά υποστήριξης όδευσης, 
µε θερµική µόνωση από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex και επικάλυψη προστασίας από UV, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των ψυκτικών µονάδων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή 
προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και όδευση, δοκιµές στεγανότητας και αντοχής και παράδοση σε 
λειτουργία. 

 
 

Τιµή ενός τεµ: € 7765,06 (επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε και έξη λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆2.8  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.Ε.3  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 32   

  Κεντρικό χειριστήριο συστήµατος κλιµατισµού - εξαερισµού - 
φωτισµού, µε οθόνη αφής (BMS) 

   

 

Κεντρικό χειριστήριο µε δυνατότητα ελέγχου συστήµατος κλιµατισµού, για επίτοιχη τοποθέτηση, µε οθόνη αφής και 
κατάλληλο λογισµικό ελέγχου των συστηµάτων και επικοινωνίας. Το χειριστήριο είναι της ίδιας κατασκευάστριας 
εταιρίας µε το κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού και ελέγχει κεντρικά την πλήρη λειτουργία του συστήµατος. Με χρήση 
ελεύθερων πρωτοκόλων επικοινωνίας έχει επιπλέον δυνατότητα ελέγχου του συστήµατος εξαερισµού, φωτισµού, 
πυρανίχνευσης, κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και άλλων συστηµάτων, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, λειτουργώντας ώς κεντρικός διαχειριστής των συστηµάτων του κτιρίου (BMS). Το χειριστήριο 
συνδέεται µε πολυόργανο ελέγχου και µέτρησης χαρακτηριστικών ηλεκτρικής τροφοδοσίας (εγκατεστηµένο στον 
ηλεκτρικό πίνακα) για έλεγχο και παρουσίαση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  
Το σύστηµα διατίθεται µε εργοστασιακό λογισµικό για τον αποµακρυσµένο έλεγχο της λειτουργίας του µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και µέσω internet. Το λογισµικό θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα παρουσίαση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του συνόλου των ενεργειακών µεγεθών. ∆ιαθέτει γραφικό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη, φιλικό στη λειτουργία, που θα παραµετροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική εγκατάσταση. Η επιλογή των παραµέτρων λειτουργίας θα γίνεται σε συνεργασία µε την Επίβλεψη.  
Περιλαµβάνεται η πλήρης εκπαίδευση στον χειρισµό και συντήρηση του συστήµατος σε επιλεγµένο προσωπικό 
της Επίβλεψης και στο προσωπικό λειτουργίας του κτιρίου. 
Πλήρης εργασία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος και χώρο, σύνδεση µε όλα τα συστήµατα 
που θα ελέγχει σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη µελέτη, παραµετροποίηση του γραφικού 
περιβάλλοντος και του λογισµικού αποµακρυσµένης λειτουργίας και ελέγχου, προγραµµατισµός σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Επίβλεψης, δοκιµές και επίδειξη λειτουργίας, εκπαίδευση επιλεγµένου προοσωπικού της 
Επίβλεψης και του προσωπικού λειτουργίας του κτιρίου και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 



 AT: ∆2.9  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 41  
 

  Σωλήνας αποχέτευσης συµπυκνωµάτων, εύκαµπτος, Φ18mm    

Σωλήνας αποχέτευσης για κλιµατιστικά, υψηλής ποιότητας, εύκαµπτος, από µαλακό Ρ-PVC, ενισχυµένος µε 
σπείρα από σκληρό U-PVC, αυτοσβηνόµενος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, µε ειδικά τεµάχια ένωσης δύο 
σωλήνων σε ένα (συστολή) και πρόβλεψη σύνδεσης ανά 1 m, χρώµατος λευκού. Πλήρης εργασία προµήθειας, 
µεταφοράς, σύνδεσης και όδευσης για απορροή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα Τεύχη Μελέτης, 
µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά και ειδικά τεµάχια σύνδεσης και στερέωσης για τη διασφάλιση άρτιου και καλαίσθητού 
τελικού αποτελέσµατος. 
∆ιαµέτρου Φ18mm 
 
  

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

 

 

 

 AT: ∆3.1  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8766.3.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 46   

  Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2    

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 8766.3τριπολικό 
8766.3.2∆ιατοµής: 3 Χ 2,5mm2 
  

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

 

 

 

 AT: ∆3.2  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8766.3.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 46   

  Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2    

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης 
φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 8766.3τριπολικό 
8766.3.1∆ιατοµής: 3 Χ 1,5mm2 
  

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

 

 

 

 AT: ∆3.3  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9337.4.5  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 102  
 

  Καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R πενταπολικό 
∆ιατοµής 5 Χ 16mm2 

   

 

Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
µέτρου καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), ονοµαστικής τάσης 600/1000V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι ή 
σχάρα. (1 m) N/9337.4 πενταπολικό 
N/9337.4.5 Καλώδιο διατοµής:5 Χ 16mm2 
  

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

 

 

 

 AT: ∆3.4  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9337.4.6  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 102  
 

  Καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R πενταπολικό 
∆ιατοµής 5 Χ 25mm2 

   

 

 Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
µέτρου καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), ονοµαστικής τάσης 600/1000V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι ή 
σχάρα. (1 m) N/9337.4 πενταπολικό 
N/9337.4.6 Καλώδιο διατοµής:5 Χ 25mm2 
 
Τιµή ενός m: € 29,96 (είκοσι εννέα και ενενήντα έξη λεπτά) 

 

AT: ∆3.5  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9337.4.4                                         Αναθεωρείται µε:    ΗΛΜ102 

Καλώδιο J1VV-U/R (ΝΥΥ) Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R πενταπολικό  
∆ιατοµής 5 Χ 10mm2 
Καλώδιο J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
µέτρου καλωδίου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥY), ονοµαστικής τάσης 600/1000V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή κανάλι ή 
σχάρα. (1 m) N/9337.4 πενταπολικό 
N/9337.4.4 Καλώδιο διατοµής:5 Χ 10mm2 
 
 

Τιµή ενός m: € 14,86 (δέκα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆3.6  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8775.4.1   Αναθεωρείται µε:  

 ΗΛΜ 44 

 



  ΕΤΕΠ: 

  

 

 Καλώδιο τύπου LiYCY ∆ιατοµής κάθε πόλου 0,75 mm2 διατοµής 2 Χ 
0,75 mm2 

   

Καλώδιο τύπου LiYCY, µε θωράκιση µε µπλεντάζ χαλκού κατά των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, εύκαµπτο, 
µεταφοράς δεδοµένων, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
διακλαδώσεων και δοκιµών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m)  
∆ιατοµής κάθε πόλου 0,75mm 
∆ιατοµής 2 x 0,75mm2 
  

Τιµή ενός m: € 3,34 (τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά) 

 

 

 

 

 



 AT: ∆3.7  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8784.2.3  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 41  
 

  Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 40 x 25mm    

Πλαστικό κανάλι οδευσης καλωδίων, επίτοιχο, διαστάσεων 40 x 25mm κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, 
στήριξη αυτού µε βύσµατα (3 ή 4 ανά m) µε κάλυµµα και όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (γωνίες, 
τερµατικά, τεµάχια σύνδεσης), οποιουδήποτε χρώµατος. ∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m)  

  

Τιµή ενός m: € 4,73 (τέσσερα και εβδοµήντα τρία λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆3.8  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ 8786.2.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 41   

  Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ ∆ιαστάσεων 80 Χ 
80 mm γιά αγωγούς διατοµής έως 6 mm2 6 εξόδων 

   

 

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, µε ενσωµατωµένο 
διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και µε τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και 
µικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως (1 τεµ) 
8786.2∆ιαστάσεων 80 Χ 80 mmγιά αγωγούς διατοµής έως 6mm2 
8786.2.16εξόδων 
  

Τιµή ενός τεµ: € 7,91 (επτά και ενενήντα ένα λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆3.9  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.1.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 42   

  ∆ιάδροµος καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm    

 ∆ιάδροµος καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, µε διαµήκεις οπές αερισµού (min 25%), βιοµηχανικού τύπου, για 
εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 65x45mm, µε καπάκι και στηρίγµατα (1 ανά µέτρο). Πλήρης εργασία, 
προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά 
προστασίας και στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ενός m: € 13,65 (δέκα τρία και εξήντα πέντε λεπτά) 

 

 

AT: ∆3.10  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.1.3                                        Αναθεωρείται µε: ΗΛΜ42 
∆ιάδροµος καλωδίων γαλβανιζέ, 100x55mm 
Σύστηµα διαδρόµου καλωδίων (σχάρα) γαλβανιζέ, µε διαµήκεις οπές αερισµού (min 25%), βιοµηχανικού τύπου, 
για εξωτερική εγκατάσταση, διαστάσεων 100x60mm, πλήρες, µε καπάκι, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης όπως γωνίες, ταφ, σταυρούς κλπ. και στηρίγµατα (1 ανά µέτρο). Πλήρης εργασία, προµήθειας, 
µεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά προστασίας και 
στερέωσης αυτού, και γείωσης στην εγκατάσταση, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Τιµή ενός m: € 14,00 (δέκα τέσσερα) 

 

 

 

 

 AT: ∆3.11  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.2.1  

Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 42   

  Καµπύλη 90ο, οριζόντια, για διάδροµο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm    

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

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

 

 

 

 AT: ∆3.12  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.3.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 42  
 

  Καµπύλη 90ο, ανόδου, για διάδροµο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm    

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

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

 

 

 

 AT: ∆3.13  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9318.4.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 42   

  Καµπύλη 90ο, καθόδου, για διάδροµο καλωδίων γαλβανιζέ, 65x45mm    

 



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

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

 

 

 

 AT: ∆3.14  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8843.6  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 55   

 
 Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης µε τα όργανά του, πίνακας Α.Π. 
(Εγκατάστασης κλιµατισµού) 

   

 

 



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

Τιµή ενός τεµ: € 536,49 (πεντακόσια τριάντα έξι και σαράντα εννιά λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆3.15  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/8972.1.3  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 59   

  Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής ή αναρτόµενο, µε 
ανταυγαστήρα, µε ηλεκτρονικό BALLAST, πλήρες µε λαµπτήρες Τ5, 
1 x 35W  

   

 

Φωτιστικό σώµα, οροφής ή αναρτόµενο, µε ανταυγαστήρα, µε λαµπτήρες φθορισµού 35W, απόδοσης >88lm/W και 
ηλεκρονικό BALLAST / STARTER, πλήρες, όπως στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) και στα σχέδια 
καθορίζεται. Το φωτιστικό σώµα φέρει ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, ήτοι λυχνιολαβές ασφαλείας, ηλεκτρονικό 
ballast, κλπ. ∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση φωτιστικού σώµατος, µε την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
σύνδεσης, δοκιµών και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Φωτιστικό σώµα 1 x 35W 
 
  

Τιµή ενός τεµ: € 55,01 (πενήντα πέντε και ένα λεπτό)  

  

       
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 AT: ∆4.1  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9501.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 52   

  Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ισχύος 300W    

Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ονοµαστικής ισχύος 300Wp, από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, µε πλαίσιο από ανοδιωµένο 
αλουµίνιο και επικάλυψη ειδικού γυαλιού, υψηλής απορροφητικότητας και χαµηλής ανακλαστικότητας, 
τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, από παραγωγική µονάδα µε πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, µε 
σήµανση CE, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρης εργασία προµήθειας, µεταφοράς επι τόπου και 
τοποθέτησης στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό βάσεις, και σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο συνεχούς. 
  

Τιµή ενός τεµ: € 305,92 (τριακόσια πέντε και ενενήντα δύο λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆4.2  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9502.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 52  
 

  Τριφασικός µετατροπέας ρεύµατος, ονοµαστικής ισχύος 12 kVA, µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα βελτιστοποίησης ισχύος. 

   

 

Τριφασικός µετατροπέας ρεύµατος, ονοµαστικής ισχύος 12 kVA, µε ενσωµατωµένο σύστηµα βελτιστοποίησης 
ισχύος. Τριφασικός µετατροπέας ρεύµατος DC/AC, ισχύος εξόδου 12 kVA(AC), 12,5 kWp, κατάλληλος για χρήση 
σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, για σύνδεση µε τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, µε ενσωµατωµένο modem µεταγοράς 
δεδοµένων - πληροφοριών παρακολούθησης λειτουργίας της εγκατάστασης, δυνατότητα σύνδεσης µε καλώδιο 
τύπου ethernet, κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση, βαθµού προστασίας ΙΡ65, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Πλήρης εργασία, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση σε οποιοδήποτε ύψος, ηλεκτρική 
σύνδεση µε τον πίνακα DC (είσοδος) και σύνδεση µε τον πίνακα AC (έξοδος), σύµφωνα µε τη µελέτη, σύνδεση και 
ρύθµιση για πρόσβαση στο διαδίκτυο (σε υπάρχων δίκτυο δεδοµένων του χώρου εγκατάστασης), επίδειξη ορθής 
λειτουργίας και εκπαίδευση των χειριστών. 
 

 

Τιµή ενός τεµ: € 5321,84 (πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά)  

 

 



 AT: ∆4.3  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9504.3  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 6  
 

  Σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκού συστήµατος, 44 πλαισίων, 
1000x2000mm, επί στέγης µε κεραµίδια 

   

 

Σύστηµα στήριξης (βάση) φωτοβολταϊκού συστήµατος επί κεκλιµένης στέγης µε επικάλυψη κεραµιδίων, 
αποτελούµενο από τραβέρσες και τεγίδες από προφίλ αλουµινίου µε κατάλληλη διαµόρφωση για την ασφαλή 
στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων µέ βίδες και ειδικά τεµάχια, αποτελούµενα από κεραµίδια αλουµινίου µε 
βάση µε σπείρωµα, για την στήριξη της όλης εγκατάστασης σε υφιστάµενη στέγη µέσω αντικατάστασης 
συγκεκριµένων κεραµιδίων. Πλήρης εργασία, προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε 
ύψος, µε προσεκτική αποξήλωση συγκεκριµένων κεραµιδιών σύµφωνα µε τη µελέτη, µε αποκατάσταση της 
υγροµόνωσης κατά την αποξήλωση των κεραµιδιών, και ασφαλή στερώση των φωτοβολταϊκών πλαισίων µέσω 
σύσφυξης µε ειδικά βιδωτά τεµάχια, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
  
Τιµή ενός τεµ: € 2400 (δύο χιλιάδες τετρακόσια) 

 

 

 

 AT: ∆4.4  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9504.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 6   

 

 Σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκού συστήµατος, ισχύος 10 kWp, επί 
στέγης µε κεραµίδια  

   

 Σύστηµα στήριξης (βάση) φωτοβολταϊκού συστήµατος επί κεκλιµένης στέγης µε επικάλυψη κεραµιδίων, 
αποτελούµενο από τραβέρσες και τεγίδες από προφίλ αλουµινίου µε κατάλληλη διαµόρφωση για την ασφαλή 
στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων µέ βίδες και ειδικά τεµάχια, αποτελούµενα από κεραµίδια αλουµινίου µε 
βάση µε σπείρωµα, για την στήριξη της όλης εγκατάστασης σε υφιστάµενη στέγη µέσω αντικατάστασης 
συγκεκριµένων κεραµιδίων. Πλήρης εργασία, προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε 
ύψος, µε προσεκτική αποξήλωση συγκεκριµένων κεραµιδιών σύµφωνα µε τη µελέτη, µε αποκατάσταση της 
υγροµόνωσης κατά την αποξήλωση των κεραµιδιών, και ασφαλή στερώση των φωτοβολταϊκών πλαισίων µέσω 
σύσφυξης µε ειδικά βιδωτά τεµάχια, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
Τιµή ενός τεµ: € 2133,24 (δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά) 

 

 

AT: ∆4.5  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9503.4                                               Αναθεωρείται µε: ΗΛΜ 52 

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

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

 

 

 

 AT: ∆4.6  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9506.1  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 52   

 
 Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συνεχούς 
ρεύµατος  

   

Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συνεχούς ρεύµατος, από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και 
µορφοσίδηρο, στεγανός, προστασίας ΙΡ55, πλήρης, µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, αντικεραυνικά, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ), µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών 
µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια του πίνακα και των οργάνων, σύµφωνα µε τη µελέτη και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπών ερµαρίου µε στυπιοθλίπτες, στερέωση σε πίλλαρ, συνδέσεως των εισερχοµένων και 
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  
(1 τεµ)  
 
  
Τιµή ενός τεµ: € 342,93 (τριακόσια σαράντα δύο και 
ενενήντα τρία λεπτά) 

 

 

 

 AT: ∆4.7  Κωδ. άρθρου ΑΤΗΕ Ν/9506.2  Αναθεωρείται µε:  ΗΛΜ 52   

 
 Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εναλλασσόµενου 
ρεύµατος  

   

 

 



Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, εναλλασσόµενου ρεύµατος, τριών φάσεων, από 
χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο, στεγανός, προστασίας ΙΡ55, πλήρης, µε τα όργανά του (διακόπτες, 
ασφάλειες, αντικεραυνικά, ενδεικτικές λυχνίες, γείωση κλπ), µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς 
και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια του πίνακα και των οργάνων, σύµφωνα µε τη µελέτη και εργασία 
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερµαρίου µε στυπιοθλίπτες, στερέωση σε πίλλαρ, 
συνδέσεως των εισερχοµένων γραµµών από τους µετατροπείς και της απερχόµενης γραµµής προς τον µετρητή 
ηλεκτρικής ενέργειας, µέτρησης της αντίστασης γείωσης αυτού και έκδοσης του πιστοποιητικού ∆ΕΗ, καθώς και 
κάθε εργασία πιστοποίησης αυτού για σύνδεση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεµ)  
 
  
Τιµή ενός τεµ: € 571,04 (πεντακόσια εβδοµήντα ένα και τέσσερα 
λεπτά) 

 

 

 

 

 

 


