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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.3.10.1

Ρευματοδότης SCHUKO χωρίς καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος
ονομαστικής έντασης 16Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης SCHUKO χωρίς καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος ονομαστικής
έντασης 16Α, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος
σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,32
(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα δύο λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.3.10.2

Ρευματοδότης SCHUKO με καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος
ονομαστικής έντασης 16Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης SCHUKO με καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος ονομαστικής έντασης
16Α, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε
λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,38
(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.3.10.3

Ρευματοδότης SCHUKO χωρίς καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος
ονομαστικής έντασης 16Α ενδειξης τροφοδοσίας UPS
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης SCHUKO χωρίς καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος ονομαστικής
έντασης 16Α ενδειξης τροφοδοσίας UPS, πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,62
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8986.1.1

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας ισχύος 6 W, με ξηρού τύπου συσσωρευτή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας ισχύος 6 W, με ξηρού τύπου συσσωρευτή, αυτόματης φόρτισης με
την βοήθεια ανορθωτή, με αυτόματο άναμα μετά την διακοπή του ρεύματος, με μέγιστο χρόνο
λειτουργίας μίας ώρας μετά την διακοπή του ρεύματος, δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με λαμπτήρες
και μικρούλικα και εργασία
πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης για κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 46,08
(Ολογράφως) : σαράντα έξι και οκτώ λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8986.2.1

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, εξωτερικής τοποθέτησης, επίτοιχης, με λαμπτήρα φθορίου
21W, τύπου προβολέα, με πλαστικό κάλυμα, λευκού χρώματος, εφεδρικής διάρκειας 90
λεπτών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, εξωτερικής τοποθέτησης, επίτοιχης, με λαμπτήρα φθορίου 21W, τύπου
προβολέα, με πλαστικό κάλυμα, λευκού χρώματος, εφεδρικής διάρκειας 90 λεπτών, με αυτόματο
άναμα μετά την διακοπή του ρεύματος,, δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με λαμπτήρες και
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μικρούλικα και εργασία
(1 τεμ)

πλήρης

εγκατάστασης

και

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 136,41
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα έξι και σαράντα ένα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9412.5.10

σύνδεσης

για

κανονική λειτουργία

Αποξήλωση υπάρχοντων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου,
δηλ. ηλεκτρικοί πίνκες, ρευματοδότες,παροχές κ.λ.π σύμφωνα με την γνώμη του
επιβλέποντως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 26

Αποξήλωση υπάρχοντων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου, δηλ. ηλεκτρικοί
πίνκες, ρευματοδότες,παροχές κ.λ.π σύμφωνα με την γνώμη του επιβλέποντως δηλαδή αποξήλωση μετά
προσοχής η` όχι με την υπόδειξη της Υπηρεσίας,συγκέντρωση των υλικών σε συγκεκριμένο σημείο η`
μεταφορά ,φόρτωση και απόρριψη
τους.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 697,49
(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα επτά και σαράντα εννέα λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.3.10

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 3Χ1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 3Χ1,5 mm2 χάλκινων αγωγών δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως εντός καναλιού ή μεταλλικής σχάρας διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,66
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.5.10

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 5Χ1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 5Χ1,5 mm2 χάλκινων αγωγών δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως εντός καναλιού ή μεταλλικής σχάρας διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,22
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι δύο λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.3.10.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 3Χ2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 3Χ2,5 mm2 χάλκινων αγωγών δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και
μικρουλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως εντός καναλιού ή μεταλλικής σχάρας διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,04
(Ολογράφως) : τρία και τέσσερα λεπτά
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A.T.

: 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8797.20.1

Καλώδιο 2x2x0,8 mm2, με συνεστραμένους αγωγούς, μπλεντάζ και ενισχυμένη εξωτερική
μόνωση (YCYM 2x2x0,8), καλώδιο KNX ενισχυμένης μόνωσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48

Καλώδιο 2x2x0,8 mm2, με συνεστραμένους αγωγούς, μπλεντάζ και ενισχυμένη εξωτερική μόνωση (YCYM
2x2x0,8), καλώδιο KNX ενισχυμένης μόνωσης δηλαδή καλώδιο και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,99
(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.50.5

Καλώδιο NYΥ 5x10 mm2 (J1W-U)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο NYΥ 5x10 mm2 (J1W-U) ορατό δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,93
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα τρία λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.50.6

Καλώδιο NYΥ 5x16 mm2 (J1W-U)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο NYΥ 5x16 mm2 (J1W-U) ορατό δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,38
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.5.10.1

Μπουτόν μονό (1Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης
λειτουργίας, πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα
σύνδεσης, λευκού χρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Μπουτόν μονό (1Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας,
πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα σύνδεσης, λευκού
χρώματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.Αποτελείται από την περιοχή ετικέτας, την
περιοχή ενδείξεων και την περιοχή χειρισμού. Στην περιοχή ετικέτας μπορούν να τοποθετηθούν
σύμβολα η να αναγραφεί κείμενο για τον τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν δύο δίοδοι
εκπομπής φωτός (LED) των οποίων η χρήση μπορεί να προγραμματιστεί (πχ. ένδειξη προσανατολισμού
για να το εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως κλπ). Η περιοχή
χειρισμού είναι μπουτόν με ουδέτερη μεσαία θέση. Πιέζοντας το άνω μέρος μπορεί να δίδει μια
εντολή πχ on και αντίστοιχα πιέζοντας το κάτω μέρος μπορεί να δίδει εντολή off.
Σήμανση CE, με βάση τις οδηγίες EMV και χαμηλής τάσης.
Πλήρης με την τοποθέτηση και έτοιμο προς λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 112,95
(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα και ενενήντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.10.20.1

Μπουτόν διπλό (2Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης
λειτουργίας, πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα
σύνδεσης, λευκού χρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Μπουτόν διπλό (2Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας,
πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα σύνδεσης, λευκού
χρώματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Αποτελείται από την περιοχή ετικέτας, την
περιοχή ενδείξεων και την περιοχή χειρισμού. Στην περιοχή ετικέτας μπορούν να τοποθετηθούν
σύμβολα η να αναγραφεί κείμενο για τον τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν δύο δίοδοι
εκπομπής φωτός (LED) των οποίων η χρήση μπορεί να προγραμματιστεί (πχ. ένδειξη προσανατολισμού
για να το εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως κλπ).Η περιοχή χειρισμού
αποτελείται από δύο μπουτόν με ουδέτερη μεσαία θέση.
Πλήρης με την τοποθέτηση και έτοιμο προς λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 122,29
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.10.30.1

Μπουτόν τετραπλό (4Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης
λειτ., πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα
σύνδεσης, λευκού χρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Μπουτόν τετραπλό (4Β-ΚΝΧ), με διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτ.,
πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα σύνδεσης, λευκού
χρώματος . Αποτελείται από τα μπουτόν προεπιλογής, την περιοχή ενδείξεων και το μπουτόν
χειρισμού. Στην περιοχή των μπουτόν προεπιλογής μπορούν να τοποθετηθούν σύμβολα η να αναγραφεί
κείμενο για τον τρόπο χρήσης. Στην περιοχή ενδείξεων υπάρχουν τέσσερις δίοδοι εκπομπής φωτός
(LED) των οποίων η χρήση μπορεί να προγραμματιστεί (πχ. ένδειξη προσανατολισμού για να το
εντοπίζει κανείς την νύκτα, ένδειξη λειτουργίας καταναλώσεως κλπ). Το μπουτόν χειρισμού
δημιουργείται από το μεγάλο πλήκτρο με ουδέτερη μεσαία θέση.
Πλήρης με την τοποθέτηση και έτοιμο προς λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 137,92
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8647.7.20.1

Ανιχνευτής κίνησης (DM-ΚΝΧ), ύψους τοποθέτησης 2,2 μέτρα, πλήρης με τον
προσαρμοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα σύνδ., λευκού χρ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής κίνησης (DM-ΚΝΧ), ύψους τοποθέτησης 2,2 μέτρα, πλήρης με τον προσαρμοστή BUS, το
πλαίσιο, το κάλυμμα και την BUS κλέμα σύνδ., λευκού χρ. παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 138,59
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8910.5.10.1

Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 θέσεων (αυτοκόλλητη)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54

Ράγα δεδομένων 214 mm, 12 θέσεων (αυτοκόλλητη) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην μελέτη
ηλεκτρολογικών
Πλήρης με την σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,02
(Ολογράφως) : έντεκα και δύο λεπτά
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A.T.

: 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8910.5.20.1

KNX κλέμα, κόκκινη μαύρη διπολική
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54

KNX κλέμα, κόκκινη μαύρη διπολική σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης .
Πλήρης με την τοποθέτηση και έτοιμο προς λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,98
(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8910.5.2.10

Συνδετήρας ράγας με κλέμα KNX
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54

Συνδετήρας ράγας με κλέμα KNX όπως ακριβώς περιγράφεται στην μελέτη
Πλήρης με την σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 23,47
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και σαράντα επτά λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9346.51.10.2

Προγραμματισμός και θέση συστήματος KNX για τον 2ο όροφο σε πλήρη λειτουργία,
καθώς και σήμανση λειτουργιών χειριστηρίων, παράδοση αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης,
όπως και εκπαίδευση προσωπικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Προγραμματισμός και θέση συστήματος KNX για τον 2ο όροφο σε πλήρη λειτουργία, καθώς και
σήμανση λειτουργιών χειριστηρίων, παράδοση αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης, όπως και εκπαίδευση
προσωπικούόπως περιγράφεται στην μελέτη INSTABUS για την πλήρη λειτουργία του συστήματος
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.636,71
(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9346.51.20.2

Επαναπρογραμματισμός συστήματος μετά τη διέλευση δύο μηνών για τον 2ο όροφο, από
την αρχική θέση του συστήματος σε λειτουργία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Επαναπρογραμματισμός συστήματος μετά τη διέλευση δύο μηνών για τον 2ο όροφο, από την αρχική
θέση του συστήματος σε λειτουργία όπως περιγράφεται στην μελέτη INSTABUS για την πλήρη
λειτουργία του συστήματος
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 368,36
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.10.2

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), B1x10A, 6kVA
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), B1x10A, 6kVA γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,66
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα έξι λεπτά
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A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.10.3

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), B1x16A, 6kVA
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), B1x16A, 6kVA γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,07
(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8913.10.10.1

Δυαδική έξοδος ισχύος, 8Χ230 V AC/16A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 54

Δυαδική έξοδος ισχύος, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα 8Χ230 V AC/16A για την τοποθέτηση σε
πίνακα με ονομαστική ένταση 16A για κάθε έξοδο. Με οκτώ εξόδους οι οποίες μπορούν να
προγραμματιστούν ανεξάρτητα. Οι επαφές εξόδου μπορούν να προγραμματιστούν για ανοικτή η
κλειστή λειτουργία και έχουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Ακόμη προγραμματίζονται οι
παράμετροι λειτουργίας όπως πχ η συμπεριφορά σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς της τάσεως
τροφοδοσίας. Υπολογίζεται στους bus-συνδρομητές. H σύνδεση με το bus επιτυγχάνεται αυτόματα με
την τοποθέτηση της συσκευής στην ράγα πίνακα εφόσον στην ράγα πίνακα έχει τοποθετηθεί ράγα
μεταφοράς δεδομένων. Για την σύνδεση των εξόδων προβλέπονται κλέμμες χωρίς βίδες.Σύμφωνα με την
μελέτη, πλήρης τοποθετημένος και παραδοτέος σε λειτουργία
Yλικά
α. Δυαδική έξοδος ισχύος,
8Χ230 V AC/6A
ΤΕ
τεμ
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
Εργασία
Τεχν (003)

1,00x

350 =
0,02x

h

0,15x

350,00
350 =

7,00

19,87 =
2,98
-------------------------Αθροισμα
359,98

Τιμή ενός τεμ ευρώ 359,98
τριακόσια πενήντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 359,98
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.20.2

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), C1x10A, 6kVA
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Mικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια), C1x10A, 6kVA γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως
μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,66
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8883.2.2

Αυτόματος διακόπτης διαρροής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 40 Α 30mA
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53

Αυτόματος διακόπτης διαρροής τετραπολικός ονομαστικής έντασης 40 Α 30mA,
προσκόμιση ,εγκατάσταση, συναρμολόγηση σε πίνακα, σύνδεση προς τα
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

δηλαδή προμήθεια ,
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 42,63
(Ολογράφως) : σαράντα δύο και εξήντα τρία λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.10.3.5

Διακόπτης φορτίου ράγας, τριπολικός, 3x63A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Διακόπτης φορτίου ράγας, τριπολικός, 3x63A πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,33
(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα τρία λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8924.1

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης ράγας κόκκινη πλήρους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V ράγας κόκκινη πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρους τα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,42
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.10.3

Προστασία υπερτάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Προστασία υπερτάσεων πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.Κατα τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο τεύχος της μελέτης, τα σχέδια αυτής και
τις προδιαγραφές-προδιαγραφές που συνοδέουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 76,07
(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και επτά λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8860.10.1

Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών όπως ακριβώς περιγράφεται στην μελέτη πλήρης
προμήθεια, με τα μοκροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση
και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 173,67
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.10.10

δηλαδή

Πίνακας διανομής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 885 mm, με
βάση βάθρου, με μπάρες διανομής δεξιά, με αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά
συναρμολογούμενος, μεταλλικός, IP55
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Πίνακας διανομής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 885 mm, με βάση βάθρου, με
μπάρες διανμομής δεξιά, με αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρμολογούμενος, μεταλλικός, IP55 με
μικροϋλικά δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, καθώς και κάθε
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εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.055,13
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα πέντε και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.1.10.3

Διακόπτης ισχύος 50Α (Θ: 40-50Α, Μ: 300-600Α, 40kA)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Διακόπτης ισχύος 50Α (Θ: 40-50Α, Μ: 300-600Α, 40kA) πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 126,40
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και σαράντα λεπτά
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