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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

 
 

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 Ν9770.2 

Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE 
εξωτ. διαμέτρου 18 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE, 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:   Δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    2,75  
 

Άρθρο 3 
ΑΤΗΕ Ν9770.5 

Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE 
ξωτ. διαμέτρου 28 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE, 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 28 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα πέντε λεπτά 
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   Αριθμητικώς:    3,65  
 

Άρθρο 4 
ΠΡΣ-Η8.2.1.1 

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς διαδρομής 
με απόσταση σταλακτών 33 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 

 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς 
ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 1,00 
έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί 
τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, 
ρυθμίσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.    
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    0,32  
 

Άρθρο 5 
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 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,05  
 

Άρθρο 6 
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) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και τριάντα επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,37  
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Άρθρο 7 
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 8 
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 9 
ΑΤΗΕ Ν8603.10.6 

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 
διαμέτρου έως 1 1/2" έξι αναχωρήσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 004 
 
Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/2" έξι 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 10 
ΑΤΗΕ 8068.1.3 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 
 
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης τσιμεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 30x30, με το κάλυμμα φρεατίου, 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά 
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   Αριθμητικώς:    78,16  
 

Άρθρο 11 
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 12 
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  
 

Άρθρο 13 
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 14 
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 
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   Αριθμητικώς:    54,93  
 

Άρθρο 15 
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 16 
ΑΤΗΕ 8257.1.4 

Ταχυθερμαντήρας νερού 
παροχής 150lt/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024 
 
Ταχυθερμαντήρας νερού παροχής 150lt/h, ισχύος 4,5KW, μονοφασικός, με διακόπτη δέσμης 
νερού, τύπος προστασίας IP24D, με λυχνία ένδειξης λειτουργίας, πλήρης δηλαδή 
ταχυθερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν πενήντα έξι 
   Αριθμητικώς:    156,00  
 

Άρθρο 17 
ΠΡΣ-H9.1.1.1   

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 
πίεσης,  

Φ 1''    
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-008 

 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας 
από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής 
εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα δύο 
         (Αριθμητικά) :   32,00 
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Άρθρο 18 
ΠΡΣ-Ν5.7 

Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 052 

 
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας, μιας στάσης, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με πηνίο 
μανδάλωσης και ηλεκτροβάνα 3/4" ή 1''.  
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως 
εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, 
ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα 
   Αριθμητικώς:    60,00  
 

Άρθρο 19 
ΠΡΣ-Ν5.7 

Bαλβίδα καθαρισμού 1/2"   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012 

 
Βαλβίδα  καθαρισμού  (FLUSHING). με σώμα από πλαστικό, σπείρωμα ½” ΝΡΤ και διάφραγμα 
από μεμβράνη, μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 μ. Η βαλβίδα θα κλείνει σε πίεση 0,5 ατμ. και θα 
έχει παροχή απορροής 345-550 l/h. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η 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:   εϊκοσι 
   Αριθμητικώς:    20,00  
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2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 1 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.1.15 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
πίεσης 6 atm, διαμέτρου Φ 20 

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:   Τρία και τριάντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,38  
 

Άρθρο 2 
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  
 

Άρθρο 3 
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  
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Άρθρο 4 
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  
 

Άρθρο 5 
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 6 
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  
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Άρθρο 7 
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 πενήντα επτά και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    157,20  
 

Άρθρο 8 
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 εβδομήντα έξι και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    176,50  
 

Άρθρο 9 
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:   Είκοσι και πενήντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    20,51  
 

Άρθρο 10 
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:   Διακόσια έντεκα και τριάντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    211,30  
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Άρθρο 11 
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:   Είκοσι τρία και τριάντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    23,39  
 

Άρθρο 12 
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 εννέα και ογδόντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    19,86  
 

Άρθρο 13 
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:   Δέκα έξι και ογδόντα τρία λεπτά 
   Αριθμητικώς:    16,03  
 

Άρθρο 14 
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 εννέα και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    49,12  
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3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 1    
ΑΤΗΕ Ν8575.4 

Σύστημα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, καναλάτη, inverter 
ψυκτικής ικανότητας 7,8 KW, θερμικής ικανότητας 9,0 KW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Σύστημα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου αποτελούμενο από δύο τμήματα: 
- την εσωτερική μονάδα, χαμηλού ύψους, καναλάτη (για σύνδεση με αεραγωγούς), inverter, που 
αποτελείται από το ψυκτικό – θερμικό στοιχείο και ανεμιστήρα (Evaporator), τον εξατμιστή (θερινή 
λειτουργία), τη λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων, τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το 
εκτονωτικό σύστημα, το φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, το ηλεκτρολογικό μέρος και το στιβαρό 
μεταλλικό κέλυφος με ηχομονωτική επένδυση 
- την εξωτερική μονάδα που αποτελείται από το συμπιεστή ψυκτικού μέσου R407 ή R410, τον 
αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και το δοχείο συλλογής υγρού και το κέλυφος 
που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση 
κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού 
ψυκτικής ικανότητας 7,8 KW, θερμικής ικανότητας 9,0 KW , ενδεικτικού τύπου LG UM30/UU30W 
ή ανάλογο. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο, κ.λ.π.). Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα 
   Αριθμητικώς:    2280,00  
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ Ν8575.4 

Σύστημα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, κασέτα 4 κατευθύνσεων, inverter 
ψυκτικής ικανότητας 5,0 KW, θερμικής ικανότητας 5,8 KW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Σύστημα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου αποτελούμενο από δύο τμήματα: 
- την εσωτερική μονάδα, κασέτα 4 κατευθύνσεων, inverter, που αποτελείται από το ψυκτικό – 
θερμικό στοιχείο και ανεμιστήρα (Evaporator), τον εξατμιστή (θερινή λειτουργία), τη λεκάνη 
περισυλλογής συμπυκνωμάτων, τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το εκτονωτικό σύστημα, το 
φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, το ηλεκτρολογικό μέρος και το στιβαρό μεταλλικό κέλυφος με 
ηχομονωτική επένδυση 
- την εξωτερική μονάδα που αποτελείται από το συμπιεστή ψυκτικού μέσου R407 ή R410, τον 
αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και το δοχείο συλλογής υγρού και το κέλυφος 
που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση 
κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού 
ψυκτικής ικανότητας 5,0 KW, θερμικής ικανότητας 5,8 KW, ενδεικτικού τύπου LG CT18/UU18W ή 
ανάλογο. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο, κ.λ.π.). Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια τετρακόσια τριάντα 
   Αριθμητικώς:    1430,00  
 
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ  Ν8560.10   

Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός διπλής αναρροφήσεως 
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παροχής 1000 έως 1300 m³/h για 8-14 mmΥΣ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 039 

 
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης 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) :  τριακόσια εβδομήντα πέντε 
         (Αριθμητικά) :   375,00 
 

Άρθρο 4    
ΑΤΗΕ  Ν8560.50.1   

Ανεμιστήρας οροφής τριών πτερυγίων 
διαμέτρου 132cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 039 
 
Ανεμιστήρας οροφής τριών πλαστικών πτερυγίων, διαμέτρου 132cm , χρώματος coffee beacht, 
παροχής αέρα 1500m3/h, ισχύος κινητήρα 100W, με τηλεχειρισμό, ενδ. τύπου HUNTER FLIGHT 
BRUSHED NICKEL, πλήρης με τα μικροϋλικά κλπ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριακόσια εβδομήντα 
         (Αριθμητικά) :   370,00 
 

Άρθρο 5    
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 6    
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:   Εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά 
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   Αριθμητικώς:    9,54 
 

Άρθρο 7    
ΑΤΗΕ Ν8537.4.11 

Αεραγωγός από αλουμίνιο, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με 
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού 

ονομ. διαμ. 200 mm και εξωτ. διαμ. 225 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 035 

 
Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ 
των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα 
συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία,  ονομ. διαμ. 200 mm και εξωτ. διαμ. 225 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και τριάντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    23,35 
 

Άρθρο 8    
ΑΤΗΕ Ν8537.3.9 

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής 
oνομαστικής διαμέτρου 100 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 035 

 
Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα 
υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία,  
ονομαστικής διαμέτρου 100 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και είκοσι πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,25 
 

Άρθρο 9    
ΑΤΗΕ Ν8537.3.9 

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής 
oνομαστικής διαμέτρου 200 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 035 

 
Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα 
υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία,  
ονομαστικής διαμέτρου 200 mm. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα και σαράντα δύο λεπτά 
   Αριθμητικώς:    10,42 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 10    
ΑΤΗΕ Ν8527.11.5 

Στόμιο αεραγωγού ή ψευδοροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατευθύνσεων, με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και damper 
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διαστάσεων 300x300mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 

 
Στόμιο αεραγωγού ή οροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατευθύνσεων, βαμμένο σε χρώμα RAL ή 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια που 
μπορούν να ρυθμίζουν την μορφή της δέσμης του αέρα, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, παροχής 320m3/h, 
διαστάσεων 300x300mm, ενδεικτικού τύπου ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΟΚ4. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα επτά και σαράντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    57,41 
 

Άρθρο 11    
ΑΤΗΕ Ν8527.48.2 
Στόμιο τοίχου ή ψευδοροφής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια 

σειρά σταθερά πτερύγια και damper 
διαστάσεων 350x350mm, 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 350x350mm, τύπου Τ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα έξι και δώδεκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    36,12 
 

Άρθρο 12    
ΑΤΗΕ Ν8527.70.6 
Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, νωπού αέρα, βαρέως τύπου με φίλτρο και σίτα 

διαστάσεων 400x300mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 

 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής αέρα, βαρέως τύπου, με φίλτρο και σίτα, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 400x300mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα οκτώ και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    48,50 
 

Άρθρο 13    
ΑΤΗΕ Ν8527.71.6 

Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, απόρριψης αέρα, βαρέως τύπου με σίτα 
διαστάσεων 400x300mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 036 
 
Στόμιο βροχής, μιας κατεύθυνσης, απόρριψης αέρα, βαρέως τύπου, με σίτα, από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, διαστάσεων 400x300mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα ένα και εβδομήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    54,70 
 

Άρθρο 14    
ΑΤΗΕ Ν8560.20 

Αεροβαλβίδα εξαερισμού WC  
με ανεμιστήρα παροχής 100 m³/h  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 039 

 
Αεροβαλβίδα εξαερισμού WC, με ανεμιστήρα παροχής 100 m3/h, με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    35,00 
 

Άρθρο 15    
ΑΤΗΕ  Ν9750.1   

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon 
εξωτ. διαμέτρου Φ 6.4 mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πενήντα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,56 
 

Άρθρο 16    
ΑΤΗΕ  Ν9750.2.1   

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon 
εξωτ. διαμέτρου Φ 9.5 mm πάxους τοιxώματος 0.8 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
 
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Ένα και ενενήντα τρία λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,93 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 17    
ΑΤΗΕ  Ν9750.4.1   

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon 
εξωτ. διαμέτρου Φ 15.9 mm πάxους τοιxώματος 0.9 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 
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Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,τα αύ κλπ, επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,68 
 

Άρθρο 18 
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  
 

Άρθρο 19 
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 3/4, πάxους και 
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,05  
 

Άρθρο 20 
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:   Έξι και πενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,55  
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 1    
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 
 

Άρθρο 2    
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 3    
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 



 18 

 

Άρθρο 4    
ΑΤΗΕ 8766.4.4 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
διατομής 5 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, πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm² 
(5G6). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,20 
 

Άρθρο 5    
ΑΤΗΕ 8774.3.1 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό 
διατομής 3 Χ 1,5 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 1,5 mm² 
(3G1,5). 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,58 
 

Άρθρο 6    
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:   Δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    14,69 
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Άρθρο 7    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.2 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 13.5 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 Φ13.5mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    2,94 
 

Άρθρο 8    
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:   Τέσσερα και επτά λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,07 
 

Άρθρο 9    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.6 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 32 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 Φ32mm 
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    11,20 
 

Άρθρο 10    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.1.7 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς διαμέτρου 40 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). 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και πενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,54 
 

Άρθρο 11    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8735.3.2  

Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου 
διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70mm διαμ. σωλ. Φ 16mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, 
πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, 
παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Χαλύβδινο ή 
από κράμμα μετάλλου διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16mm  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα επτά λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,97 
 

Άρθρο 12    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8732.20.3  

Κανάλι τοίχου όδευσης καλώδίων 
40x40mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 
 
Κανάλι τοίχου πλαστικό ηλεκτρολογικό, όδευσης καλώδίων διαστάσεων 40x40mm, ορατό, με 
στιβαρό προφίλ και προχαραγμένη βάση όπου κουμπώνουν εύκολα οι μηχανισμοί, ενδ. τύπου 
Legrand Dlp, με τα μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
 
Τιμή ανά μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Δώδεκα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,50 
 

Άρθρο 13 
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 14    
ΑΤΗΕ Ν8066.50.2 

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

Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΟΔΟ-2548 +30%ΥΔΡ-6751 
 
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 
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. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του χυτoσιδηρού 
καλύμματος φρεατίων, βαρέως τύπου, με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Εκατόν δέκα πέντε 
   Αριθμητικώς:    115,00 
 

Άρθρο 15    
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:   Τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,14 
 

Άρθρο 16    
ΑΤΗΕ Ηλμ 8801.2.1 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, στεγανός, 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:   Τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,98 
 

Άρθρο 17    
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.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    5,94 
 

Άρθρο 18    
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:   Εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    9,24 
 

Άρθρο 19    
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:   Δώδεκα και τριάντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    12,30 
 

Άρθρο 20    
ΑΤΗΕ Ν8992.50.1 

Φωτιστικό σώμα χωνευτό ψευδοροφής  
με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 28W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα χωνευτό ψευδοροφής, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 28W, φωτεινής 
απόδοσης 3000lm, στεγασμένων χώρων, λευκό, από σώμα αλουμινίου, ηλεκτρονικού τύπου, 
κλάσης II, ενεργειακής απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια οκτώ 
   Αριθμητικώς:    408,00 
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Άρθρο 21    
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:   Εκατόν είκοσι ένα 
   Αριθμητικώς:    121,00 
 

Άρθρο 22    
ΑΤΗΕ Ν8992.25.3 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα χωνευτό ψευδοροφής τύπου spot, εσωτερικό, με κάλυμμα, με 2 οριζόντιους 
λαμπτήρες PL 26 W, με πλαίσιο και ανακλαστήρα αλουμινίου, υάλινο προφυλακτήρα διάφανο, 
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:   Εβδομήντα πέντεά 
   Αριθμητικώς:    75,00 
 

Άρθρο 23    
ΑΤΗΕ Ν8992.29.1 

Φωτιστικό σώμα, τύπου απλίκα τοίχου, ορθογώνια, εσωτερικού χώρου  
με 1 λαμπτήρα PL 26 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 

Φωτιστικό σώμα, τύπου απλίκα τοίχου, εσωτερικού χώρου, ορθογωνικού σχήματος, με 
κάλυμμα, με 1 λαμπτήρα PL 26 W, οριζόντιας δέσμης φωτός, με πλαίσιο και ανακλαστήρα 
αλουμινίου, υάλινο προφυλακτήρα διάφανο, 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:   Εξήντα τρία 
   Αριθμητικώς:    63,00 
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Άρθρο 24    
ΑΤΗΕ Ν8992.31.1 

Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, κατάλληλη για WC 
με 1 λυχνία 26 W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059 
 
Φωτιστικό σώμα τύπου απλίκα τοίχου, οβάλ, στεγανή, κατάλληλη για WC, 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 έξι και πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    26,58 
 

Άρθρο 25    
ΑΤΗΕ Ν9332.081 

Φωτιστικό σώμα, εξωτερικού χώρου, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης (inground), στεγανό, 
τετράγωνο  

με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 39W 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 

 
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης (inground), στεγανό, 
προστασίας IP67, τετράγωνο, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 39W, με σώμα από χυτό 
αλουμίνιο, κλάσης II, ενεργειακής απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο 
τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια πενήντα επτά 
   Αριθμητικώς:    557,00 
 

Άρθρο 26    
ΑΤΗΕ Ν9332.082 

Φωτιστικό σώμα τύπου up-down, στεγανό   
100x80mm, με λυχνίες led συνολικής ισχύος 9W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, επίτοιχο, στεγανό, προστασίας IP65, διαστάσεων 
100x80mm, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 9W, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, ενεργειακής 
απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια εβδομήντα τρία 
   Αριθμητικώς:    273,00 
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Άρθρο 27    
ΑΤΗΕ Ν9332.083 

Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, στεγανό  
105x105mm, με λυχνίες led συνολικής ισχύος 9W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, στεγανό, προστασίας IP54, διαστάσεων 
105x105mm, ύψους 650mm με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 9W, με σώμα από χυτό 
αλουμίνιο, ενεργειακής απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην 
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια πενήντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    455,00 
 

Άρθρο 28    
ΑΤΗΕ Ν8992.084 

Φωτιστικό σώμα τύπου καρφί-προβολέας spot light, στεγανός  
με λυχνίες led συνολικής ισχύος 5W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου καρφί-προβολέας spot light, στεγανό, προστασίας 
IP65, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 5W, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, ενεργειακής 
απόδοσης Α ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ενενήντα δύο 
   Αριθμητικώς:    192,00 
 

Άρθρο 29    
ΑΤΗΕ Ν8992.085 

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέας , στεγανός  
με λυχνίες led συνολικής ισχύος 50W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου προβολέας, στεγανό, προστασίας IP65, με 
λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 50W, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, ενεργειακής απόδοσης Α 
ή μεγαλύτερη, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
σχέδια του έργου, πλήρως εγκατεστημένο (με όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του).   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    135,00 
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Άρθρο 30    
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. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    24,00 
 

Άρθρο 31    
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 τέσσερα 
   Αριθμητικώς:    24,00 
 

Άρθρο 32    
ΑΤΗΕ Ν9999.20.1 

Εγκατάσταση αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 045 

 
Εγκατάσταση αντικεραυνικής και ισοδυναμικής προστασίας, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά για 
σωστή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια του έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια  
   Αριθμητικώς:    500,00 
 

Άρθρο 33    
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 
   Αριθμητικώς:    1.000,00 



 28 

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 πενήντα οκτώ λεπτά 
   Αριθμητικώς:    3,58 
 

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 ογδόντα ένα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    7,81 
 

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 οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    18,95 
 

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 ενενήντα πέντε λεπτά 
   Αριθμητικώς:    4,95 
 

Άρθρο 5    
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 εβδομήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,76 
 

Άρθρο 6    
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 7    
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. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντα οκτώ 
   Αριθμητικώς:    78,00 
 

Άρθρο 8    
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:   Έξι και πενήντα έξι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    6,56 
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Άρθρο 9    
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:   Οκτακόσια 
   Αριθμητικώς:    800,00 
 

Άρθρο 10    
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:   Πεντακόσια 
   Αριθμητικώς:    500,00 
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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 οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    38,19 
 

Άρθρο 2    
ΑΤΗΕ 8202.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός, γομώσεως 5 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 5 kg 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδομήντακαι εννέα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    70,09 
 

Άρθρο 3    
ΑΤΗΕ Ν8204.10 

Πυροσβεστική φωλεά, επίτοιχη ή χωνευτή 
με κρουνό και εύκαμπτο σωλήνα 19mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020 
 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή με κρουνό και εύκαμπτο σωλήνα 19mm, πλήρης 
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό 
χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  με ένα πυροσβεστικό κρουνό. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα δύο 
   Αριθμητικώς:    92,00 
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