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Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΕΡΓΟ:  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΥΛΟΥ  

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
ΟΜΑΔΑ Β:   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 1 
ΑΤΗΕ Ν9770.2 

Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE 
εξωτ. διαμέτρου 18 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE, μέσα σε κυματοειδή 
σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εξωτ. διαμέτρου 18 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,37  
 

Άρθρο 2 
ΑΤΗΕ 8041.6.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,96  
 

Άρθρο 3 
ΑΤΗΕ 8041.7.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,29  
 

Άρθρο 4 
ΑΤΗΕ 8041.8.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και πενήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,53  
 

Άρθρο 5 
ΑΤΗΕ 8041.9.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και δέκα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,13  
 

Άρθρο 6 
ΑΤΗΕ 8041.10.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
42 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    19,85  
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Άρθρο 7 
ΑΤΗΕ Ν8540.1 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1/2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1/2, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,40  
 

Άρθρο 8 
ΑΤΗΕ Ν8540.2 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 3/4 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,90  
 

Άρθρο 9 
ΑΤΗΕ Ν8540.3 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 ins, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και εβδομήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,73  
 

Άρθρο 10 
ΑΤΗΕ Ν8106.1 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1/2 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,37  
 

Άρθρο 11 
ΑΤΗΕ Ν8106.2 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 3/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 3/,4 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,10  
 

Άρθρο 12 
ΑΤΗΕ Ν8106.3 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,20  
 

Άρθρο 13 
ΑΤΗΕ Ν8106.4 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/4 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,04  
 

Άρθρο 14 
ΑΤΗΕ Ν8106.5 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και εξήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,62  
 

Άρθρο 15 
ΑΤΗΕ 8131.2.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου γωνιακή  
διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου γωνιακή, κοχλιωτή, PN 16 
atm, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,76  
 

Άρθρο 16 
ΑΤΗΕ Ν8605.2.14 

Κυκλοφορητής θερμού νερού χρήσης τεχνολογίας inverter 
παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Κυκλοφορητής θερμού νερού χρήσης τεχνολογίας inverter κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά 
εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού 
με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια δέκα τρία 
   Αριθμητικώς:    213,00  
 

Άρθρο 17 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.1 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 1 1/4" δύο αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4" δύο αναχωρήσεων πλήρης 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,00  
 

Άρθρο 18 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.2 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 1 1/4" τριών αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4" τριών αναχωρήσεων πλήρης 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,90  
 

Άρθρο 19 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.5 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 1 1/2" πέντε αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/2" πέντε αναχωρήσεων πλήρης 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,60  
 

Άρθρο 20 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.8 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 2" οκτώ αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 2" οκτώ αναχωρήσεων πλήρης εγκατεστημένος 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,40  
 

Άρθρο 21 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.12 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 2 1/2" δώδεκα αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 2 1/2" δώδεκα αναχωρήσεων πλήρης 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα ένα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    31,20  
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Άρθρο 22 
ΑΤΗΕ Ν8628.2 

Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα κατάλληλη για νερό, ρυθμίσεως θερμοκρασίας 
νερού 

ονομ. διαμέτρου 3/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα κατάλληλη για νερό ρυθμίσεως θερμοκρασίας νερού, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα επτά και ογδόντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    77,82  
 

Άρθρο 23 
ΑΤΗΕ Ν8124.9 

Υδρομετρητής  
διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 1/2 ins και λοιπά μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα ένα 
   Αριθμητικώς:    81,00  
 

Άρθρο 24 
ΑΤΗΕ 8068.1.3 

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης  
διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο υδρομετρητή τσιμεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 30x30, με το κάλυμμα φρεατίου, 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν οκτώ και δέκα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    108,16  
 

Άρθρο 25 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  
διαμέτρου 1 1/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 
1/4 ins κατάλληλη για πόσιμο νερό. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    30,15  
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Άρθρο 26 
ΑΤΗΕ 8138.1.2 

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός 
διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως,  κοινός ορειχάλκινος, διαμέτρου 1/2 ins 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,32  
 

Άρθρο 27 
ΑΤΗΕ 8141.2.2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    54,93  
 

Άρθρο 28 
ΑΤΗΕ Ν8141.20.3 

Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ  
επί νιπτήρος νηπίων με μοχλό χειρισμού ειδικού τύπου (μακριά λαβή) και κεραμικό 

μηχανισμό ανάμιξης, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, χρωμέ, με μοχλό χειρισμού 
ειδικού τύπου (μακριά λαβή) και κεραμικό μηχανισμό ανάμιξης, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  
τοποθετημένος επί νιπτήρος νηπίων, διαμέτρου 1/2 ins 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    58,64  
 

Άρθρο 29 
ΑΤΗΕ Ν8141.40.2 

Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος χρωμέ  
επίτοιχος, με κινητό καταιονιστήρα με μοχλό χειρισμού και κεραμικό μηχανισμό 

ανάμιξης, διαμ 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, χρωμέ επίτοιχη, με κινητό 
καταιονιστήρα με μοχλό χειρισμού και κεραμικό μηχανισμό ανάμιξης, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  
τοποθετημένος σε μπανιέρα ή ντουσιέρα, διαμέτρου 1/2 ins 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    47,24  
 

Άρθρο 30 
ΑΤΗΕ 8141.3.2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος  
τοποθετημένος σε νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 ins 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα οκτώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    58,64  
 

Άρθρο 31 
ΑΤΗΕ 8257.1.4 

Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803  
Χωρητηκότητας 500 l 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς 
αό χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την 
αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή θερμαντήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  DIN 
4803 Χωρητηκότητας 500 l 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    730,00  
 

Άρθρο 32 
ΑΤΗΕ Ν8615.2 

Ηλιακός συλλέκτης 2m2, επιλλέκτικού τύπου, με το σύνολο των εξαρτημάτων του   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Ηλιακός συλλέκτης επιλεκτικού τύπου εμβαδού 2,0 m2 και καθαρού εμβαδού απορρόφησης 1,82 
m2, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, με το σύνολο των εξαρτημάτων σύνδεσης, τη βάση 

στήριξης, τα αυτόματα εξαεριστικά κλπ, και τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 

τόπυ και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια ογδόντα 
   Αριθμητικώς:    480,00  
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2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 1 
ΥΔΡ 3.10.01.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 
μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,50  
 

Άρθρο 2 
ΥΔΡ 5.08 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
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α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα και σαράντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    10,45  
 

Άρθρο 3 
ΥΔΡ 5.04 

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου 
που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και πενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    1,55  
 

Άρθρο 4 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 25 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,65  
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Άρθρο 5 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 32 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και ογδόντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,82  
 

Άρθρο 6 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και εξήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,66  
 

Άρθρο 7 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,25  
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Άρθρο 8 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,08  
 

Άρθρο 9 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και ενενήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,97  
 

Άρθρο 10 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    22,15  
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Άρθρο 11 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.12 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 160 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και σαράντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,49  
 

Άρθρο 12 
ΑΤΗΕ 8066.1.2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως  
διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,80 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, 
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών 
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  
διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,80 m 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα τρία και εβδομήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    133,77  
 

Άρθρο 13 
ΑΤΗΕ 8066.1.3 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως  
διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,80 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, 
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών 
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  
διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,80 m 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εβδομήντα επτά και ογδόντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    177,85  
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Άρθρο 14 
ΑΤΗΕ 8072 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 029 
 
Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως.   
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε 
   Αριθμητικώς:    5,00  
 

Άρθρο 15 
ΑΤΗΕ Ν8180.1 

Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 33 Χ 51 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 
1 1/4 ins στηρίγματα, σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι ένα και τριάντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    121,36  
 

Άρθρο 16 
ΑΤΗΕ Ν8160.2 

Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 46 Χ 58 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 
1 1/4 ins στηρίγματα, σωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι επτά και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    127,20  
 

Άρθρο 17 
ΑΤΗΕ Ν8151.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη “Ευρωπαϊκού” (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων, χαμηλής πιέσεως με το δοχείο έκπλυσης και τα εξαρτήματά του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν πενήντα δύο και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    152,50  
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Άρθρο 18 
ΑΤΗΕ Ν8181.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη “Ευρωπαϊκού” (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συγκολλήσεως στομίων, χαμηλής πιέσεως με το δοχείο έκπλυσης και τα εξαρτήματά του, 
ύψους 35 cm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    88,71  
 

Άρθρο 19 
ΑΤΗΕ Ν8309.3.1 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του.  
Λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 

70 Χ 70 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 

 
Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα 
εκροής, το πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον κινητό καταιονιστήρα, η 
σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή,και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη 
με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια τριάντα τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    234,91  
 

Άρθρο 20 
ΑΤΗΕ 8179.2 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 018 
 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και μικρουλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,46  
 

Άρθρο 21 
ΑΤΗΕ 8165.1.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιας σκάφης 
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), 
πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία μιας σκάφης, διαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα επτά και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    137,10  
 

Άρθρο 22 
ΑΤΗΕ 8165.1.3 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκαφών 
διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), 
πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία  δύο σκαφών, διαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,80 m. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    173,30  
 

Άρθρο 23 
ΑΤΗΕ 8168.2 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  

διαστάσεων 42 Χ 60 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 

 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 42 Χ 60 cm. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,71  
 

Άρθρο 24 
ΑΤΗΕ 8169.2 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης  
μήκους 0,60 cm    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - μήκους 0,60 cm. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και ογδόντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,89  
 

Άρθρο 25 
ΑΤΗΕ 8178.1.2 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 

 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  
επιχρωμιωμένη με καπάκι. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και ογδόντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,82  
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Άρθρο 26 
ΑΤΗΕ Ν8029.1 

Σιφόνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Σιφόνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    44,21  
 

Άρθρο 27 
ΑΤΗΕ Ν8029.2 

Ποτήρι συλλογής ομβρίων επενδυμέμενο με γεωύφασμα 
διαμέτρου Φ 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Ποτήρι συλλογής ομβρίων επενδυμέμενο με γεωύφασμα, για τοποθέτηση σε κήπους ή αίθρια, 
διαμέτρου Φ 100 mm πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη 
οπών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και τριάντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,38  
 

Άρθρο 28 
ΑΤΗΕ Ν8054.5 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό 
διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και είκοσι επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,27  
 

Άρθρο 29 
ΑΤΗΕ Ν8053.4 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός 
διαμέτρου Φ 16 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διάστρωση 
του χώρου τοποθέτησης με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου για τη ακριβήν όρθια τοποθέτηση του 
μηχανοσίφωνα, για σωστή λειτουργία αυτού 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    49,36  
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Άρθρο 30 
ΑΤΗΕ Ν8127.2 

Εσxάρα γαλβανισμένη 
πλάτους 20cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Εσxάρα γαλβανισμένη πλάτους 20 cm, βαρέως τύπου με πλαίσιο της έγκρισης της επίβλεψης, 
δηλαδή,προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, πλήρως τοποθετημένη. 
 

Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα δύο 
   Αριθμητικώς:    52,00  
 

Άρθρο 31 
ΑΤΗΕ Ν8127.3 

Στραγγιστήρας δαπέδου 
διαστάσεων 30x20cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Στραγγιστήρας δαπέδου διαστάσεων 30x20cm με πλαίσιο της έγκρισης της επίβλεψης, 
δηλαδή,προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, πλήρως τοποθετημένος. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα δύο και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    32,40  
 

Άρθρο 32 
ΑΤΗΕ 8076.5 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισμό ελαίων, από χυτοσίδηρο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα,  

μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μείγματος 1,5 It/s. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 029 

 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης από χυτοσίδηρο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση προς το 
δίκτυο οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία  Μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 1,5 λίτρων ανά δευτερόλεπτο. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια εξήντα δύο 
   Αριθμητικώς:    562,00  
 

Άρθρο 33 
ΑΤΗΕ 8064 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα, πλήρως τοποθετημένη. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,80  
 
 
 



 20 

Άρθρο 34    
ΑΤΗΕ Ν8062.3 

Συλλογέας ομβρίων δωματών με καμπύλη σχάρα γωνιακός 
διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Συλλογέας ομβρίων δωμάτων με καμπύλη σχάρα γωνιακός, σύμφωνος με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πλήρης, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης και της εργασίας 
πλήρους τοποθέτησης. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα 
   Αριθμητικώς:    12,00  
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3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 1    
ΑΤΗΕ Ν8041.2.1 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας 
Φ16x1.00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ  κλπ, δηλαδή τοποθετημένος επι τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και τριάντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,35  
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ Ν8041.2.2 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας 
Φ18x1.00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ  κλπ, δηλαδή τοποθετημένος επι τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και είκοσι δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    21,22  
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ Ν8041.2.3 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας 
Φ22x1.00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ  κλπ, δηλαδή τοποθετημένος επι τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    23,58  
 

Άρθρο 4 
ΑΤΗΕ 8041.7.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,29  
 

Άρθρο 5 
ΑΤΗΕ 8041.8.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και πενήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,53  
 

Άρθρο 6 
ΑΤΗΕ 8041.9.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και δέκα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,13  
 

Άρθρο 7 
ΑΤΗΕ 8041.10.1 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
42 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,75  
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Άρθρο 8 
ΑΤΗΕ 8041.11.2 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
54 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα ένα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    31,20  
 

Άρθρο 9 
ΑΤΗΕ 8042.9 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 63 mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
63 mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    54,80  
 

Άρθρο 10 
ΑΤΗΕ 8042.11 

Χαλκοσωλήνας  
εξωτ. διαμέτρου 90 mm πάχους τοιχώματος 2,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας 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 εξωτ. διαμέτρου 
90 mm πάχους τοιχώματος 2,00 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα ένα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    71,20  
 

Άρθρο 11 
ΑΤΗΕ Ν8540.2 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 3/4 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
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Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,55  
 

Άρθρο 12 
ΑΤΗΕ Ν8540.3 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 ins, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και εβδομήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,73  
 

Άρθρο 13 
ΑΤΗΕ Ν8540.4 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins, πάxους 
και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και δέκα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,18  
 

Άρθρο 14 
ΑΤΗΕ Ν8540.5 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 1/4 ins, πάxους 
και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και τριάντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,33  
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Άρθρο 15 
ΑΤΗΕ Ν8540.6 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 2 ins, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και ενενήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,33  
 

Άρθρο 16 
ΑΤΗΕ Ν8540.7 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 2 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins, πάxους 
και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,21  
 

Άρθρο 17 
ΑΤΗΕ Ν8540.8 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex  
διαμέτρου Φ 3 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 3 ins, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,12  
 

Άρθρο 18 
ΑΤΗΕ Ν8106.1 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1/2 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,37  
 

Άρθρο 19 
ΑΤΗΕ Ν8106.2 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 3/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 3/,4 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,10  
 

Άρθρο 20 
ΑΤΗΕ Ν8106.4 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/4 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,04  
 

Άρθρο 21 
ΑΤΗΕ Ν8106.5 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και εξήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,62  
 

Άρθρο 22 
ΑΤΗΕ Ν8106.6 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 2 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,15  
 

Άρθρο 23 
ΑΤΗΕ Ν8106.7 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 2 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,24  
 

Άρθρο 24 
ΑΤΗΕ Ν8106.8 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη  
διαμέτρου Φ 3 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 3 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    30,40 
 

Άρθρο 25 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.5 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  
διαμέτρου 1 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 
1/2 ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    34,56 
 

Άρθρο 26 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.7 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  
διαμέτρου 2 1/2 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 2 
1/2 ins. 
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Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα πέντα και επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    65,07 
 

Άρθρο 27 
ΑΤΗΕ Ν8125.1.8 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  
διαμέτρου 3 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3 
ins. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα και εξήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    70,61 
 

Άρθρο 28 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.1 

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, 
διαμέτρου έως 1 1/4" δύο αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4" δύο αναχωρήσεων πλήρης 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    13,50 
 

Άρθρο 29 
ΑΤΗΕ Ν8603.50.2 

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, 
διαμέτρου έως 1 1/4" τριών αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, διαμέτρου έως 1 1/4" τριών αναχωρήσεων 
πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε 
έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την 
έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    15,90 
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Άρθρο 30 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.8 

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, 
διαμέτρου έως 2" οκτώ αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, διαμέτρου έως 2" οκτώ αναχωρήσεων 
πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε 
έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την 
έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,40 
 

Άρθρο 31 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.9 

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, 
διαμέτρου έως 2" εννέα αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, διαμέτρου έως 2" εννέα αναχωρήσεων 
πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε 
έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την 
έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι επτά και εξήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    27,63 
 

Άρθρο 32 
ΑΤΗΕ Ν8603.51.5 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 4" πέντε αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας θερμικού-ψυκτικού κυκλώματος, διαμέτρου έως 4" πέντε αναχωρήσεων 
πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. Ο συλλεκτοδιανομέας θα είναι ορειχάλκινος και σε κάθε 
έξοδό του θα υπάρχει ρυθμιστική βαλβίδα γωνιακής ή ευθύγραμμης ροής, συνδεδεμένη με την 
έξοδο του συλλέκτη και με την σωλήνα με ρακόρ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα δύο και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    72,56 
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Άρθρο 33 
ΑΤΗΕ Ν8536.21.1 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) δαπέδου μετά περιβλήματος 

ενδ. τύπου CARRIER 42N/16 ή AERMEC FCX22 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 032 

 
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου ενδ. τύπου CARRIER 
42N/33 ή AERMEC FCX22. Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με 
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους 
διακόπτες, με remote control ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα 
αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια πέντε 
   Αριθμητικώς:    305,00 
 

Άρθρο 34 
ΑΤΗΕ Ν8536.21.2 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) δαπέδου μετά περιβλήματος 

ενδ. τύπου CARRIER 42N/25 ή AERMEC FCX32 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 032 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου ενδ. τύπου CARRIER 
42N/35 ή AERMEC FCX32. Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με 
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους 
διακόπτες, με remote control ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα 
αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια εβδομήντα 
   Αριθμητικώς:    370,00 
 

Άρθρο 35 
ΑΤΗΕ Ν8536.21.3 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) δαπέδου μετά περιβλήματος 

ενδ. τύπου CARRIER 42N/33 ή AERMEC FCX42 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 032 
 
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου ενδ. τύπου CARRIER 
42N/33 ή AERMEC FCX42. Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με 
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους 
διακόπτες, με remote control ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα 
αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια σαράντα 
   Αριθμητικώς:    440,00 
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Άρθρο 36 
ΑΤΗΕ Ν8536.21.4 
Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U) δαπέδου μετά περιβλήματος 

ενδ. τύπου CARRIER 42N/43 ή AERMEC FCX50 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 032 

 
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου ενδ. τύπου CARRIER 
42N/43 ή AERMEC FCX50. Αποτελούμενη από περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένο με 
χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους 
διακόπτες, με remote control ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με τα λοιπά εξαρτήματα 
αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια ογδόντα 
   Αριθμητικώς:    480,00 
 

Άρθρο 37 
ΑΤΗΕ Ν8532.1.4 

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel  
τύπου 11 (μια πλάκα - ένας μαίανδρος), αξονικού ύψους 600mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026 
 
Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 
αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 
Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 
ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 
απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 
εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 
παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 
πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 
προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 
μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 
σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 
κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 
τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    85,74 
 

Άρθρο 38 
ΑΤΗΕ Ν8532.1.5 

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel  
τύπου 11 (μια πλάκα - ένας μαίανδρος), αξονικού ύψους 900mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026 
 
Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 
αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 
Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 
ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 
απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 
εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 
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παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 
πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 
προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 
μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 
σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 
κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 
τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    93,25 
 

Άρθρο 39 
ΑΤΗΕ Ν8532.2.4 

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel  
τύπου 22 (δυο πλάκες - δυο μαίανδροι), αξονικού ύψους 600mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026 
 
Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 
αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 
Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 
ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 
απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 
εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 
παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 
πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 
προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 
μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 
σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 
κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 
τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι επτά και είκοσι ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    127,21 
 

Άρθρο 40 
ΑΤΗΕ Ν8532.2.5 

Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel  
τύπου 22 (δυο πλάκες - δυο μαίανδροι), αξονικού ύψους 900mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026 
 
Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 
αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 
Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 
ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 
απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 
εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 
παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 
πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 
προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 
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μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 
σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 
κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 
τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα και πενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    180,54 
 

Άρθρο 41    
ΑΤΗΕ Ν8537.1 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 034 

 
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, 
με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και 
την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,05 
 

Άρθρο 42    
ΑΤΗΕ Ν8539.1.1 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με πάπλωμα υαλοβάμβακα 3cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040 
 
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 16 kg/m3 με λ=0.40W/(mK) ή καλύτερο, 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  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα και έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    14,06 
 

Άρθρο 43    
ΑΤΗΕ Ν8537.50.1 

Αεραγωγός από σκληρό P.V.C. 
διαμέτρου Φ 100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Αεραγωγός από πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C., 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. 
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Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,06 
 

Άρθρο 44    
ΑΤΗΕ Ν8527.48.1 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 100x100mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 100x100mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,29 
 

Άρθρο 45    
ΑΤΗΕ Ν8527.48.2 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 150x100mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 150x100mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και σαράντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,48 
 

Άρθρο 46    
ΑΤΗΕ Ν8527.49.4 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 250x150mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 250x150mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και σαράντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    22,46 
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Άρθρο 47    
ΑΤΗΕ Ν8527.49.5 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 300x150mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 300x150mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και εξήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    23,63 
 

Άρθρο 48    
ΑΤΗΕ Ν8527.49.6 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 350x150mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 350x150mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,12 
 

Άρθρο 49    
ΑΤΗΕ Ν8527.49.10 
Στόμιο τοίχου, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά 

πτερύγια και damper 
διαστάσεων 500x150mm, τύπου Τ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, μιας κατεύθυνσης, βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με μια σειρά σταθερά 
πτερύγια και damper, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 500x150mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα τρία και σαράντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    33,41 
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Άρθρο 50    
ΑΤΗΕ Ν8527.58.1 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 100x100mm, τύπου Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 100x100mm, τύπου 
Ε. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    14,87 
 

Άρθρο 51    
ΑΤΗΕ Ν8527.58.2 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 150x100mm, τύπου Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 150x100mm, τύπου 
Ε. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,02 
 

Άρθρο 52    
ΑΤΗΕ Ν8527.59.4 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 250x150mm, τύπου Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 250x150mm, τύπου 
Ε. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,34 
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Άρθρο 53    
ΑΤΗΕ Ν8527.59.6 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 350x150mm, τύπου Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 350x150mm, τύπου 
Ε. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    22,08 
 

Άρθρο 54    
ΑΤΗΕ Ν8527.59.10 

Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με μια σειρά 
σταθερά πτερύγια 

διαστάσεων 500x150mm, τύπου Ε 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή οροφής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, με μια σειρά σταθερά πτερύγια, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 500x150mm, τύπου 
Ε. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    28,91 
 

Άρθρο 55    
ΑΤΗΕ Ν8527.70.5 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα 
διαστάσεων 400x250mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 400x250mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα επτά και σαράντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    37,49 
 

Άρθρο 56    
ΑΤΗΕ Ν8527.71.5 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα 
διαστάσεων 500x300mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 500x300mm. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    48,37 
 

Άρθρο 57    
ΑΤΗΕ Ν8527.79.3 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα 
διαστάσεων 500x350mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, με φίλτρο και σίτα, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 500x350mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα δύο και τριάντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    52,31 
 

Άρθρο 58    
ΑΤΗΕ Ν8527.80.5 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα 
διαστάσεων 400x250mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δηλ. 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, διαστάσεων 400x250mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και σαράντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,41 
 

Άρθρο 59    
ΑΤΗΕ Ν8527.81.5 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα 
διαστάσεων 500x300mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δηλ. 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, διαστάσεων 500x300mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα δύο  
   Αριθμητικώς:    32,00 
 

Άρθρο 60    
ΑΤΗΕ Ν8527.59.4 

Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα 
διαστάσεων 500x350mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απαγωγής αέρα, με σίτα, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δηλ. 
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υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία, διαστάσεων 500x350mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα εννέα και εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    49,09 
 

Άρθρο 61    
ΑΤΗΕ Ν8532.3 

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας 
ενδ. τύπου UR75 ή ανάλογος παροxής 700-800 m3/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας ενδ. τύπου UR75 απόδοσης 50% τουλάχιστον, τμήμα 
φυγοκεντρικού ανεμιστήρα προσαγωγής παροχής 700-800 m3/h τουλάχιστον και ικανής 
εξ.στατικής πίεσης, τμήμα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα απαγωγής ανάλογης παροχής και ικανής 
εξ.στατικής πίεσης,  τμήμα θερμικής επεξεργασίας του αέρα και λεκάνη συγκέντρωσης 
συμπυκνώσεων, με τον κινητήρα, τη μεταλλική βάση, τα αντιδονητικά στηρίγματα, τον ηλεκτρικό 
πίνακα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και την γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και 
ρύθμιση της κλιματιστικής μονάδας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, πλήρως 
εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα 
   Αριθμητικώς:    2.460,00 
 

Άρθρο 62    
ΑΤΗΕ Ν8532.3 

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας 
ενδ. τύπου UR10 ή ανάλογος παροxής 1000-1200 m3/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας ενδ. τύπου UR100 απόδοσης 50% τουλάχιστον, τμήμα 
φυγοκεντρικού ανεμιστήρα προσαγωγής παροχής 1000-1200 m3/h τουλάχιστον και ικανής 
εξ.στατικής πίεσης, τμήμα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα απαγωγής ανάλογης παροχής και ικανής 
εξ.στατικής πίεσης,  τμήμα θερμικής επεξεργασίας του αέρα και λεκάνη συγκέντρωσης 
συμπυκνώσεων, με τον κινητήρα, τη μεταλλική βάση, τα αντιδονητικά στηρίγματα, τον ηλεκτρικό 
πίνακα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και την γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και 
ρύθμιση της κλιματιστικής μονάδας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, πλήρως 
εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα 
   Αριθμητικώς:    2.460,00 
 

Άρθρο 63    
ΑΤΗΕ Ν8532.3 

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας 
ενδ. τύπου UR150 ή ανάλογος παροxής 1200-1500 m3/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 033 
 
Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας ενδ. τύπου UR150 απόδοσης 50% τουλάχιστον, τμήμα 
φυγοκεντρικού ανεμιστήρα προσαγωγής παροχής 1200-1500 m3/h τουλάχιστον και ικανής 
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εξ.στατικής πίεσης, τμήμα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα απαγωγής ανάλογης παροχής και ικανής 
εξ.στατικής πίεσης,  τμήμα θερμικής επεξεργασίας του αέρα και λεκάνη συγκέντρωσης 
συμπυκνώσεων, με τον κινητήρα, τη μεταλλική βάση, τα αντιδονητικά στηρίγματα, τον ηλεκτρικό 
πίνακα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και την γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και 
ρύθμιση της κλιματιστικής μονάδας με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, πλήρως 
εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
   Αριθμητικώς:    2.640,00 
 

Άρθρο 64    
ΑΤΗΕ Ν8013.50 

Εγκατάσταση ψυκτικού συγκροτήματος παραγωγής ψυχρού ύδατος, με ψύτη 
φυγοκεντρικό, αερόψυκτο 

ικανότητας 97KW 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 037 

 
Ψυκτικό συγκρότημα, ικανότητας 97KW για θερμοκρασία εξόδου νερού από τον ψύκτη 7° C, 
θερμοκρασιακή πτώση μέσα στον ψύκτη 5°C, θερμοκρασία εισόδου αέρα στον συμπυκνωτή 
40° C και για λειτουργία σε ρεύμα τριφασικό πολικής τάσεως 380 V, 50 HZ, τελείως αυτόματης 
λειτουργίας, συγκροτημένο πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής σε ενιαίο σύνολο, με 
κατάλληλη στήριξή του, και σύνδεσή αυτού με τα υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα, , όπως 
λεπτομερώς περιγράφεται στα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές  
Περιλαμβάνει:  
α) τον αερόψυκτο ψύκτη με ψυκτικό υγρό R410 ή R407 (με αξονικούς ανεμιστήρες, συμπιεστή 
τύπου scroll, κ.λ.π.)  
β) το κλειστό δοχείο αδρανείας  
γ) το υδροστάσιο με δοχείο διαστολής, διακόπτη ροής νερού, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, 
κ.λ.π. 
δ) τις συνδέσεις των κυκλοφορητών ψύξης με τα απαιτούμενα εξαρτήματα,  
ε) τις αντεπίστροφες βαλβίδες στις αναχωρήσεις προς το λεβητοστάσιο  
ζ) την τρίοδη ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως τύπου  
η) το σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως και τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης  
θ) τον ηλεκτρικό πίνακα με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμού 
ι) τη βάση στήριξης με τα απαραίτητα αντιδονητικά στηρίγματα 
 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και βοηθητικών 
υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία για την σύνδεση ρύθμιση και παράδοση 
της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα εννέα χιλιάδες  
   Αριθμητικώς:    19.000,00 
 

Άρθρο 65    
ΑΤΗΕ Ν8693.1.3 

Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα πλήρης, με λέβητα θερμαντικής  
ισχύος  100.000 kcal/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 028 
 
Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα πλήρης.  
Περιλαμβάνει:  
α) τον αυτόνομο χαλύβδινο λέβητα, με θερμόμετρο, δείκτη στάθμης νερού 
β) τον καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα 
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όργανα αυτοματισμού 
γ) τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα με τους κλάδους συνδέσεως προς 
αυτόν, καθώς και τους συλλέκτες ψύξης με τους κλαδους συνδέσεως της ψύξης. 
δ) τις συνδέσεις των κυκλοφορητών ψύξης και θέρμανσης με τα απαιτούμενα εξαρτήματα,  
ε) τον καπναγωγό συνδέσεως του λέβητα με την καπνοδόχο από λαμαρίνα μαύρη πάχους 4 
mm, με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια 
στ) την διασύνδεση με την καπνοδοχό,  
ζ) τις αντεπίστροφες βαλβίδες στις αναχώρησεις από τους συλλέκτες προς τους κλάδους ψύξης 
– θέρμανσης και τον κλάδο του ψύκτη  
η) τις τρίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως τύπου στις συνδέσεις 
των τριών κοινών κλάδων ψύξης – θέρμανσης προς FCU ορόφων και εναλλάκτες, για την 
επιλογή λειτουργίας ψύξης – θέρμανσης, με τον αισθητήρα και όλους τους αυτοματισμούς 
επιλογής  
θ) τον θερμοστάτη χώρου και τις λοιπές διατάξεις αυτοματισμού του καυστήρα  
ι) την ασφαλιστική βαλβίδα του λέβητα  
ια) το κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη  
ιβ) το σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής 
ιγ) την ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως του λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι τον 
καυστήρα, τον κυκλοφορητή και τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών και  
ιδ) την δεξαμενη πετρελαιού από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή, συμπεριλαμβανομένων και 
τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου με βάννα 
διακοπής και την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση για την σύνδεσή του με τον καυστήρα, του δείκτη 
πετρελαίου, του φίλτρου πετρελαίου, του μανομέτρου και της μαγνητικής βαλβίδας 
 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών 
υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία γιά την σύνδεση με τους κεντρικούς 
κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του 
λεβητοστασίου, ρύθμιση και παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα 
   Αριθμητικώς:    5.150,00 
 

Άρθρο 66    
ΑΤΗΕ Ν8466.2 

Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής  
διαμέτρου 22cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 028 
 
Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα μονού 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 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ 
   Αριθμητικώς:    88,00 
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Άρθρο 67    
ΑΤΗΕ Ν8605.1.1 

Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως 
παροχής έως 2,50 m3/h, μανομετρικού έως 5mΥΣ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 028 
 
Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, 
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, 
δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως  χαμηλής πιέσεως, παροχής έως 2,50 m3/h, 
μανομετρικού έως 5mΥΣ  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια είκοσι πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    225,54 
 

Άρθρο 68    
ΑΤΗΕ Ν8605.20.3 

Κυκλοφορητής νερού τύπου IN-LINE 
παροχής από 6,20 m3/h έως 10,00 m3/h, μανομετρικού 5mΥΣ έως 10mΥΣ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 021 
 
Κυκλοφορητής - αντλία In-Line νερού τεχνολογίας inverter κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά 
εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού, δηλαδή αντλία, ηλεκτροκινητήρας, εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με 
φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως, 
παροχής από 6,20 m3/h έως 10,00 m3/h, μανομετρικού 5mΥΣ έως 10mΥΣ.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    722,84 
 

Άρθρο 69    
ΑΤΗΕ Ν8570.6.1 

Εξαεριστήρας (αεροβαλβίδα) WC-λουτρού 
παροχής 60 m³/h  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 039 
 
Εξαεριστήρας (αεροβαλβίδα) WC-λουτρού με παροχή και στατική πίεση με τα μικροϋλικά κλπ 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών μέσω 
φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    65,72 
 

Άρθρο 70    
ΑΤΗΕ Ν8537.51 

Σύστημα χοάνης απαγωγής αέρα κουζίνας με ανεμιστήρα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 034 
 
Σύστημα χοάνης απαγωγής αέρα, τοποθετημένο πάνω από την κουζίνα, διαστάσεων 
150x90x60mm, με αεραγωγό Φ200 και ανεμιστήρα απαγωγής αέρα 500m3/h, δηλ. προμήθεια με 
υλικά και μικροϋλικά, προσκόμιση επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης 
σε πλήρη λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Τετρακόσια 
         (Αριθμητικά) :   400,00 
 

Άρθρο 71    
ΑΤΗΕ 8647.2 

Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012 
 
Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  προοδευτικής λειτουργίας, ενδεικτικού 
τύπου SIEMENS. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   15,70 
 

Άρθρο 72    
ΑΤΗΕ Ν8647.21 

Σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012 
 
Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας, 
βασιζόμενο στον έλεγχο του νερού προσαγωγής και επιστροφής με βάση τις καιρικές συνθήκες και 
τη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και αποτελούμενο από: 
- τρίοδη βάνα αναμίξεως νερού 
- κινητήρα (σερβομηχανισμό) βάνας αναμίξεως 
- αισθητήριο νερού εμβαπτιζόμενο στην προσαγωγή εγκατάστασης 
- αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 
- ελεγκτή αντιστάθμισης (κεντρική ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας εντολών) 
Το σύστημα θα είναι πλήρες με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, 
κ.λ.π.). Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμής για ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτακόσια  
   Αριθμητικώς:    800,00 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 1    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8751.1.2 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 
διατομής: 1,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ (HO7V-U) 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, μονόκλωνος διατομής 1,5 
mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    0,97 
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8751.1.3 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 
διατομής: 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ (HO7V-U) 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, μονόκλωνος διατομής 2,5 
mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    1,08 
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ 8766.3.1 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm² 
(3G1,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,95 
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Άρθρο 4    
ΑΤΗΕ 8766.3.2 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 3 Χ 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm² 
(3G2,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,70 
 

Άρθρο 5    
ΑΤΗΕ 8766.3.4 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 3 Χ 6 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm² 
(3G6). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,54 
 

Άρθρο 6    
ΑΤΗΕ 8774.3.2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό 
διατομής 3 Χ 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm² 
(3G2,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εβδομήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,77 
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Άρθρο 7    
ΑΤΗΕ 8774.6.2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 2,5 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm² 
(5G2,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,51 
 

Άρθρο 8    
ΑΤΗΕ 8774.6.3 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 4 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm² 
(5G4). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και δέκα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,17 
 

Άρθρο 9    
ΑΤΗΕ 8774.6.4 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 6 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm² 
(5G6). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,85 
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Άρθρο 10    
ΑΤΗΕ 8774.6.5 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 10 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm² 
(5G10). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,92 
 

Άρθρο 11    
ΑΤΗΕ 8774.6.6 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 16 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm² 
(5G16). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και τριάντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,31 
 

Άρθρο 12    
ΑΤΗΕ 8774.4.2 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής  
διατομής 3 Χ 35 + 16 mm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 047 
 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) 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, τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 Χ 35 + 16 mm² 
(3G35+16). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,60 
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Άρθρο 13    
ΑΤΗΕ 8774.4.6 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής  
διατομής 3 Χ 120 + 70 mm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 047 
 
Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-U) 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, τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3 Χ 120 + 70 mm² 
(3G120+70). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    62,45 
 

Άρθρο 14    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8757.2.2 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
διατομής 16 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, 
γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες, πολύκλωνος 
διατομής: 16 mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,80 
 

Άρθρο 15    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8757.2.6 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
διατομής 70 mm² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, 
γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες, πολύκλωνος 
διατομής: 70 mm² 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,12 
 

Άρθρο 16    
ΑΤΗΕ Ν8066.50.2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,80 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με 
σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή 
πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
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πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού 
γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των 
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,80 m 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν δώδεκα 
   Αριθμητικώς:    112,00 
 

Άρθρο 17    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 16 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ16mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,06 
 

Άρθρο 18    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.4 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 23 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ23mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,92 
 

Άρθρο 19    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.5 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 29 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ29mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,40 
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Άρθρο 20    
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,27 
 

Άρθρο 21    
ΑΤΗΕ Ν8043.1.12 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 160 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 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 μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    25,64 
 

Άρθρο 22    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8766.2.2 

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  
διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 εξόδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
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.  Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 
εξόδων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και δέκα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,16 
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Άρθρο 23    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.1.1 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός, με το κυτίο 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και εβδομήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,73 
 

Άρθρο 24    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.1.4 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, με το 
κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,35 
 

Άρθρο 25    
ΑΤΗΕ Ν8811.10.4 

Διακόπτης πιεστικού κομβίου (μπουτόν)  
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης πιεστικού κομβίου (μπουτόν) εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ενενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,91 
 

Άρθρο 26    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8826.3.2 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 
εντάσεως 16 Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO - εντάσεως 16 Α με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,32 
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Άρθρο 27    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8827.3.2 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 
εντάσεως 16 Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης, SCHUKO - εντάσεως 16 Α με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,07 
 

Άρθρο 28    
ΑΤΗΕ Ν8975.20.4 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων  
με 4 λυχνίες 14 W, τύπου Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, τύπου Τ5 με 4 λυχνίες 14 W, 
στεγασμένων χώρων, με πλαστικό κάλυμμα στεγανό, βαθμού στεγανότητας IP54, 
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    57,32 
 

Άρθρο 29    
ΑΤΗΕ Ν8975.9.4 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής, στεγανό ΙΡ65  
με 2 λυχνίες 28 W, τύπου Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, τύπου Τ5 με 2 λυχνίες 25 W, 
στεγασμένων χώρων, με πλαστικό κάλυμμα στεγανό, βαθμού στεγανότητας IP65, 
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    94,56 
 

Άρθρο 30    
ΑΤΗΕ Ν8974.1.7 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής, στεγανό  
με 2 λυχνίες 58 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, με 2 λυχνίες 58 W, στεγασμένων χώρων, με πλαστικό 
κάλυμμα στεγανό, βαθμού στεγανότητας IP54, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με 
ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    51,92 
 

Άρθρο 31    
ΑΤΗΕ Ν8992.24.1 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, κατάλληλο για WC, με κάλυμμα  
με 1 λαμπτήρα PL 18 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, εξωτερικό, κατάλληλο για WC, με κάλυμμα, με 1 
λαμπτήρα PL 18 W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,43 
 

Άρθρο 32    
ΑΤΗΕ Ν8992.25.2 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, κατάλληλο για WC, με κάλυμμα  
με 2 λαμπτήρες PL 18 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, εξωτερικό, κατάλληλο για WC, με κάλυμμα, με 2 
λαμπτήρες PL 18 W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,20 
 

Άρθρο 33    
ΑΤΗΕ Ν8992.24.2 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, με κάλυμμα  
με 1 λαμπτήρα PL 26 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, εξωτερικό, με κάλυμμα, με 1 λαμπτήρα PL 26 W, 
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    14,56 
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Άρθρο 34    
ΑΤΗΕ Ν8992.25.3 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, με κάλυμμα  
με 2 λαμπτήρες PL 26 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, στεγανό, εξωτερικό, με κάλυμμα, με 2 λαμπτήρες PL 26 
W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα 
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,48 
 

Άρθρο 35    
ΑΤΗΕ Ν8992.29.1 
Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού, τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, εσωτερικού 

χώρου  
με 1 λαμπτήρα PL 28 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού, τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, εσωτερικού χώρου, 
με κάλυμμα, με 1 λαμπτήρα PL 28 W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο 
χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    19,18 
 

Άρθρο 36    
ΑΤΗΕ Ν8992.36.1 

Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, εξωτερικού χώρου 
με 1 λυχνία 26 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, εξωτερικού χώρου, με 1 λυχνία 26 W, 
βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    22,58 
 

Άρθρο 37    
ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.2 

Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής 
και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    21,60 
 

Άρθρο 38    
ΑΤΗΕ Ν8982.1.1.3 

Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου' 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό ασφαλείας 18 W με σήμανση 'εξόδου' με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd 
τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική 
διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και 
στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    21,60 
 

Άρθρο 39    
ΑΤΗΕ Ν8398.52 

Πλυντήριο ρούχων 
7 κιλών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 
 
Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 7 κιλών, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης, 
δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια πέντε 
   Αριθμητικώς:   305,00 
 

Άρθρο 40    
ΑΤΗΕ Ν8398.13 

Βραστήρας 
xωρητικότητας 20 lit 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Βραστήρας xωρητικότητας 20 lit, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια δέκα τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    314,00 
 

Άρθρο 41    
ΑΤΗΕ Ν8398.16 

Ψυγείο 
διαστάσεων 1,80x0,70m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Ψυγείο διαστάσεων 1,80x0,70m, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    830,00 
 

Άρθρο 42    
ΑΤΗΕ Ν8398.21 

Κουζίνα ηλεκτρική 
διαστάσεων 90x90 cm   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Κουζίνα ηλεκτρική διαστάσεων 90x90 cm, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους 
λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια ογδόντα 
   Αριθμητικώς:    480,00 
 

Άρθρο 43    
ΑΤΗΕ Ν8398.23 

Πλυντήριο πιάτων 
διαστάσεων 110x70x145 cm   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Πλυντήριο πιάτων διαστάσεων 110x70x145 cm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρους 
τοποθέτησης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια τριάντα τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    334,00 
 

Άρθρο 44    
ΑΤΗΕ Ν9983.21.2 

Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία 
διατομής 30x3,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία τοποθετημένη σαν αγωγός γείωσης με τα ειδικά στηρίγματα 
στήριξης ή τους xαλύβδινους ήλους, ήλωσης πάνω σε μπετόν, με τα υλικά και εξαρτήματα 
σύνδεσης (κατα DΙΝ 48843 και 48845) προς επιμήκυνση ή διακλάδωση δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και είκοσι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,29 
 

Άρθρο 45    
ΑΤΗΕ Ν9999.100.40 

Σφικτήρας διασταυρώσεως ταινιών 30x30 χαλύβδινος εντός εδάφους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Σφικτήρας διασταυρώσεως ταινιών 30χ30 χαλύβδινος εντός εδάφους, ενδ. τύπου ELEMCO, 
πλήρως εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,44 
 

Άρθρο 46    
ΑΤΗΕ Ν9999.100.30 

Σφικτήρας - στήριγμα αγωγού ή ταινίας εγκιβωτισμένου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Σφικτήρας - στήριγμα αγωγού ή ταινίας εγκιβωτισμένου, ενδ. τύπου ELEMCO, πλήρως 
εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και ενενήντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,93 
 

Άρθρο 47    
ΑΤΗΕ Ν9999.13.1 

Συλεκτήριος αγωγός Φ8 ή Φ10 St/t/Zn 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Συλεκτήριος αγωγός Φ8 ή Φ10 St/t/Zn χαλύβδινος, επιψευδαργυρωμένος θερμά, ενδ. τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ τοποθετημένος στη στέγη και σε κατακότυφες οδεύσεις, με τα ειδικά στηρίγματα 
στήριξης με τα υλικά και εξαρτήματα σύνδεσης (κατα DΙΝ 48843 και 48845) προς επιμήκυνση ή 
διακλάδωση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και 
προεκτάσεις. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,06 
 

Άρθρο 48    
ΑΤΗΕ Ν9999.20.1 

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας πλήρης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 
 
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας πλήρης, με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά για σωστή λειτουργία, σύμφωνα με την περιγραφή αυτού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενιακόσια  
   Αριθμητικώς:    900,00 
 

Άρθρο 49    
ΑΤΗΕ Ν8843.1 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
"Γενικός Πίνακας" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 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 και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
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εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια διακόσια 
   Αριθμητικώς:    1.200,00 
 

Άρθρο 50    
ΑΤΗΕ Ν8843.2 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
" Υποπίνακας Ισογείου" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 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 και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    630,00 
 

Άρθρο 51    
ΑΤΗΕ Ν8843.3 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
"Υποπίνακας Λεβητοστασίου" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 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 και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια ενενήντα 
   Αριθμητικώς:    690,00 
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Άρθρο 52    
ΑΤΗΕ Ν8843.4 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
"Υποπίνακας Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 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 και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    530,00 
 

Άρθρο 53    
ΑΤΗΕ Ν8843.5 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 
"Υποπίνακας Μηχανοστασίου" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και 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 και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια είκοσι 
   Αριθμητικώς:    420,00 
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5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 1    
ΑΤΗΕ Ν8768.1 

Τηλεφωνικό καλώδιο VOICE-DATA UTP  
CAT. 6, 4 ζευγών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Τηλεφωνικό καλώδιο VOICE-DATA UTP, CATEG. 6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών, επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και είκοσι δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,22 
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ Ν9500.1 

Πρίζα τηλεφώνου Rj11 
8 επαφών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Πρίζα τηλεφώνου Rj11, 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενδ. 
τύπου LΕGRΑΝD.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,03 
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ Ν9500.2 

Διπλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 
 
Διπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα με κλείστρο και με δύο υποδοχές RJ-45 UTP Cat6 για την κάλυψη 
των αναγκών σε δεδομένα και φωνή, από σκληρό πλαστικό, με καπάκι σύσφιξης και 
σταθεροποίησης των καλωδίων, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, 
σύνδεση και πιστοποίηση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,95 
 

Άρθρο 4    
ΑΤΗΕ 8735.2.2 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 
διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
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. Πλαστικό - διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,46 
 

Άρθρο 5    
ΑΤΗΕ Ν8993.32 

Αυτόματο Τηλεφωνικό κέντρο 
3/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 061 
 
Αυτόματο Τηλεφωνικό κέντρο 3 γραμμών ΟΤΕ, 20 εσωτερικών συνδρομητών, πλήρες, όπως στην 
τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,υλικά και 
μικρουλικά επι τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης με το δίκτυο τηλεφωνικών 
λήψεων, δοκιμές, έλεγχοι και ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    830,00 
 

Άρθρο 6    
ΑΤΗΕ Ν8993.1.1 

Τηλεφωνικός κατανεμητής 
20 ζευγών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 061 
 
Τηλεφωνικός κατανεμητής, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, αποτελούμενος από μεταλλικό 
ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος 
για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές 
διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την πινακίδα 
χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με 
τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία στρώση χρώματος 
αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, 
κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την 
εργασία για την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια ενενήντα 
   Αριθμητικώς:    390,00 
 

Άρθρο 7    
ΑΤΗΕ Ν8772.13 

Ικρίωμα κατανεμητή (Rack 19") 9U επίτοιχο   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Ερμάριο υποδοχής παθητικών και ενεργών στοιχείων πλάτους 19" ύψος 9U,  επίτοιχο, χαλύβδινο, 
πάχους τουλάχιστον 1,5mm βαμμένο με ανοδείωση και ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, με 
κλειδαριές ασφαλείας, με πλαίσια διευθέτησης των patch cords, με ανεμιστήρες στο πάνω μέρος 
της καμπίνας και φις σούκο για την τροφοδοσία τους, με πόρτα από διαφανές plexiglass, με 
πολύπριζο που προσαρμόζεται στην καμπίνα για την τροφοδοσία των ενεργών στοιχείων, με 
δυνατότητα τοποθέτησης σε πλαίσιο βάσης και σε ρόδες. Επίσης όλα τα απαιτούμενα patch cords 
και η εργασία διασύνδεσης του παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί.  Ήτοι 
προμήθεια και προσκόμιση των υλικών, συναρμολόγηση και τοποθέτησή τους στην τελική θέση.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια είκοσι 
   Αριθμητικώς:    520,00 
 

Άρθρο 8    
ΑΤΗΕ Ν8773.16 

Patch Panel UTP 
16pos cat5     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Patch Panel (πεδίο βυσματικής διαχείρησης) 16 θέσεων RJ45, σύμφωνα με τα standard EIA/TIA 
568A, με IDC connectors στο πίσω μέρος για τερματισμό των καλωδίων 4 ζευγών, για τοποθέτησή 
του στα ικριώματα κεντρικού κατανεμητή και με ειδικές υποδοχές για κατάλληλες ετικέτες 
χρωματικής κωδικοποίησης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση, τοποθέτησή του, τερματισμός 
των καλωδίων 4" σε αυτό και κατάλληλη κωδικοποίησή του.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα επτά 
   Αριθμητικώς:    137,00 
 

Άρθρο 9    
ΑΤΗΕ Ν9601.5 

Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 043 
 
Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τοποθετούμενο εντός σωλήνα, ή 
σxάρας καλωδίων,δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, και επιτόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και οκτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,08 
 

Άρθρο 10    
ΑΤΗΕ Ν9730.1 

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 042 

 
Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία 
κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανόμενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και 
των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώματος του κτιρίου, 
αντιρίδων κλπ. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης 
ασφαλούς στερέωσης, ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    185,00 
 

Άρθρο 11    
ΑΤΗΕ Ν9730.2 

Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 042 

 
Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα ένα 
   Αριθμητικώς:    71,00 
 

Άρθρο 12    
ΑΤΗΕ Ν9730.6 

Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 

 
Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,90 
 

Άρθρο 13    
ΑΤΗΕ Ν8993.60 
 

Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην τεχνική 
περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις καλωδιώσεις, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του εξοπλισμού  και 
καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση του  
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    1.050,00 
 

Άρθρο 14    
ΑΤΗΕ Ν8993.80 

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις 
καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του 
εξοπλισμού  και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 
την παράδοση του  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενιακόσια είκοσι 
   Αριθμητικώς:    9200,00 
 

Άρθρο 15    
ΑΤΗΕ Ν8993.85 

Εγκατάσταση συστήματος συστήματος κουδουνιών πλήρης     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Εγκατάσταση συστήματος κουδουνιών πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, 
στην τεχνική περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις 
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καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του 
εξοπλισμού  και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 
την παράδοση του  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    450,00 
 

Άρθρο 16    
ΑΤΗΕ Ν8993.90 

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης       

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 048 
 
Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις 
καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του 
εξοπλισμού  και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 
την παράδοση του  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    550,00 
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6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Άρθρο 1    
ΑΤΗΕ 8201.1.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 
φορητός, γομώσεως 6 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη γομώσεως 6 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα και πενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    30,55 
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ 8201.1.3 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 
φορητός, γομώσεως 12 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη γομώσεως 12 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα επτά και πενήντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    47,59 
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ 8202.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός, γομώσεως 6 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα έξι και επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    56,07 
 

Άρθρο 4    
ΑΤΗΕ 8202.3 

Πυροσβεστήρας κόνεως διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός, γομώσεως 12 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 
kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν δύο και ενενήντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    102,97 
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Άρθρο 5    
ΑΤΗΕ 8201.4.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 
οροφής γομώσεως 12 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος, με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεως του από την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    138,71 
 

Άρθρο 6    
ΑΤΗΕ Ν9755.1 

Διάταξη αυτόματης κατάσβεσης με υλικό  WET CHEMICAL 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 
 
Διάταξη αυτόματης κατάσβεσης με υλικό WET CHEMICAL, κατάλληλη για εγκατάσταση στην 
χοάνη απαγωγής κουζίνας, πλήρης, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης, δοκιμών λειτουργίας και την παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    550,00 
 

Άρθρο 7    
ΑΤΗΕ Ν9531.13 

Κέντρο πυρανίxνευσης 
12 ζωνών   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 
 
Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος 
αγγελίας, σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως 
περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία 
συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια πενήντα 
   Αριθμητικώς:    1.050,00 
 

Άρθρο 8    
ΑΤΗΕ Ν9532.3 

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 

 
Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού διεγειρόμενος από τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος 
για την τοποθέτηση σε υγρούς ή χώρους, με την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε 
οροφή, κατα τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν έξι και δέκα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    106,18 
 

Άρθρο 9    
ΑΤΗΕ Ν9532.2 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 
 
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος από αύξηση θερμοκρασίας 10°C ανά λεπτό ή σε 
μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους όπου η 
θερμοκρασία κυμαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    125,14 
 

Άρθρο 10    
ΑΤΗΕ Ν9533.2 

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 
 
Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν έντεκα και εβδομήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    111,70 
 

Άρθρο 11    
ΑΤΗΕ Ν9533.3 

Φωτεινός επαναλήπτης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 
 
Φωτεινός επαναλήπτης σε λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, με τα μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    38,19 
 

Άρθρο 12    
ΑΤΗΕ Ν9533.10 

Πατητό κομβίο συναγερμού σημειακής αναγνώρισης    

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 

Πατητό κομβίο συναγερμού σημειακής αναγνώρισης κατάλληλο για χειροκίνητη θέση σε 
λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, κατά τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με 
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα δύο και εβδομήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    32,70 
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Άρθρο 13    
ΑΤΗΕ Ν9533.15 

Μαγνητική επάφή συγκράτησης θύρας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 062 
 
Μαγνητική επάφή συγκράτησης θύρας σε λειτουργία, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα και δέκα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    10,13 
 

Άρθρο 14    
ΑΤΗΕ 8766.2.1 

Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό 
διατομής 2 Χ 1,5 mm2     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM (AO5VV-U) 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, διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm². 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και δέκα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,15 
 

Άρθρο 15    
ΑΤΗΕ 8732.1.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

ευθύς διαμέτρου 16 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς διαμέτρου Φ16mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,06 
 

Άρθρο 16    
ΑΤΗΕ 8036.3 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως, διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και εξήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    21,65 
 

Άρθρο 17    
ΑΤΗΕ 8036.4 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως, διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    25,50 
 

Άρθρο 18    
ΑΤΗΕ 8036.5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως, διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    28,95 
 

Άρθρο 19    
ΑΤΗΕ 8036.6 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως,  διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    34,14 
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Άρθρο 20    
ΑΤΗΕ 8036.7 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 3 ins, πάχους 4,05 mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 

 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως,  διαμέτρου 3 ins, πάχους 4,05 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα έξι και δέκα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    56,19 
 

Άρθρο 21    
ΑΤΗΕ 8036.8 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, 
διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,50 mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 

 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως,  διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,50 mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    75,05 
 

Άρθρο 22    
ΟΙΚ 77.67.01 

Χρωματισμοί σωληνώσεων 
διαμέτρου έως 1'' 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2 
 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και τριάντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    1,35 
 

Άρθρο 23    
ΟΙΚ 77.67.02 

Χρωματισμοί σωληνώσεων 
διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 
 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    2,25 
 

Άρθρο 24    
ΟΙΚ 77.67.04 

Χρωματισμοί σωληνώσεων 
διαμέτρου από 3 έως 4'' 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8 
 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,50 
 

Άρθρο 25    
ΑΤΗΕ Ν8106.8 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 
διαμέτρου Φ 3 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 3 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    30,40 
 

Άρθρο 26    
ΑΤΗΕ Ν8106.9 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 
διαμέτρου Φ 4 ins 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη, κοχλιωτή, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 4 ins. Προμήθεια 
επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα και σαράντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    40,46 
 

Άρθρο 27    
ΑΤΗΕ Ν8114.3 

Δικλείδα με πλωτήρα (φλοτέρ)    
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 

 
Δικλείδα με πλωτήρα (φλοτέρ) και με βαλβίδα εξισορρόπησης, πλήρης δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 
δοκιμών λειτουργίας και την παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι εννέα και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    129,12 
 

Άρθρο 28    
ΑΤΗΕ Ν8208 

Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 
 
Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούμενο απο πλάκα στήριξης στον τοίxο, δύο στόμια 
2 1/2 ins με καπάκι όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια, δηλ. 
προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα ένα 
   Αριθμητικώς:    141,00 
 

Άρθρο 29    
ΑΤΗΕ Ν8209 

Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 

 
Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins τύπου αμπούλας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης στο δίκτυο 
σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιμο για λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και ενενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,90 
 

Άρθρο 30    
ΑΤΗΕ Ν8210 

Πυροσβεστικό συγκρότημα   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 
 
Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο με πιεστικό, αποτελούμενο απο ηλεκτροκίνητη αντλία 
παροχής 39,6m3/h και μανομετρικού 38,9 ΜΥΣ, πετρελαιοκίνητη αντλία 39,6m3/h και 
μανομετρικού 38,9 ΜΥΣ και JΟCΚΕΥ αντλία 1,5m3/h και μανομετρικού 48,9 ΜΥΣ, πιεστικό 
δοxείο 100lt, όργανα ελέγxου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, 
όπως περιγράφεται στις τεxνικές προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση με τα δίκτυα νερού, συμπεριλαμβανόμενων των συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά χιλιάδες διακόσια 
   Αριθμητικώς:    7.200,00 
 

Άρθρο 31    
ΑΤΗΕ Ν8211.32 

Ανιxνευτής ροής     
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 

 
Ανιxνευτής ροής (flow switch) σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης, έτοιμος για λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι οκτώ και τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    128,32 
 

Άρθρο 32    
ΑΤΗΕ Ν8211.33 

Διάταξη δοκιμής με μανόμετρο  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 

 
Διάταξη δοκιμής με μανόμετρο σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, προμήθεια, 
μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης, έτοιμος για λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια  
   Αριθμητικώς:    200,00 
 

Άρθρο 33    
ΑΤΗΕ Ν8602.70 

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα νερού από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα,  

διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 6 ins  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 006 
 
Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    44,51 
 

Άρθρο 34    
ΑΤΗΕ Ν8611.1.9 

Φίλτρο νερού κοxλιωτό  
διαμέτρου 4 ins  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, έτοιμο για λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα τέσσερα και οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    144,08 
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7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
 
ΑΤΗΕ Ν9100.2 

Ανελκυστήρας υδραυλικός 
2 στάσεων 10 ατόμων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 
 
Ανελκυστήρας υδραυλικός 2 στάσεων 10 ατόμων. Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση  
ανελκυστήρα όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα σχέδια και στην Τεxνική Περιγραφή τις 
Προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, προέλευσης εξωτερικού και 
εσωτερικού, συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών εκτελωνισμού, μεταφοράς και 
προμήθειας αντιπροσώπου, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, 
έκδοση άδειας λειτουργίας και πιστοποίηση, κατασκευής ικριωμάτων, δοκιμών κλπ μέxρι 
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα έξι χιλιάδες  
   Αριθμητικώς:    16.000,00 
 
 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /201                                                 ΠΥΛΟΣ      /     /201 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                             Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Δ.Π.-Ν. 
 


