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ΑΡΘΡΑ 

1. Η/Μ 

1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

A.T. : 001 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.1 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 20 x 
3,4 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση, 
θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα 
PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές 
και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους 
ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 
παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή 
του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 
(1 m) 
 
Ν8041. 1.  Διαμέτρου   20     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,23 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 002 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.2 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 25 x 
4,2 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση, 
θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα 
PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές 
και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους 
ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 
παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή 
του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 
(1 m) 
 
Ν8041. 2.  Διαμέτρου   25     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,96 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 003 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.3 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 32 x 
5,4 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση, 
θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα 
PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές 
και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους 
ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 
παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή 
του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 
(1 m) 
 
Ν8041. 3.  Διαμέτρου   32     mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,36 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 004 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8079.1 Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm για σύνδεση κρουνών, αναμικτήρων 
κλπ, δηλαδή τερματικός σύνδεσμος (γωνία με στήριγμα, γωνία με πάσο, ταύ) και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, στερεώσεως και δοκιμών λειτουργίας. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,72 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 005 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040 Εύκαμπτος σύνδεσμος με ρακόρ, μήκους έως 50 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εύκαμπτος σύνδεσμος με ρακόρ, μήκους έως 50 cm, για σύνδεση των σωληνώσεων 
ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς, ήτοι εύκαμπτος σύνδεσμος από ελαστικό 
σωλήνα, μεταλλικό σπιράλ μηχανικής προστασίας με δύο ρακόρ και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία συνδέσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,80 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 006 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins 
πάχος 9 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά  επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά προστασίας 
στερεώσεως  και στεγανοποίησης της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 m μήκους γιά σωλήνες) 
 
Γιά διάμετρο σωλήνα  έως 1        ins 
Πάχος μόνωσης  9  mm 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,17 

(Ολογράφως) : επτά και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 081 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.1 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,55 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 052 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.2 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 3/4 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,04 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 009 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8131.2.1 Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,02 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : 010 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτικός Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, αντιπαγωτικός, βαρέως τύπου, με τα μικροϋλικά, 
υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8138.1    κοινός ορειχάλκινος 
Ν8138.1.4   Διαμέτρου   1/2         ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 011 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0 
8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63 

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 012 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.  3   νεροχύτη                       0 
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8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,31 

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 013 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα 
ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins 
8141. 4.  3  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,73 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 014 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

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 
(1 τεμ) 
8066. 1.  4  Διαστάσεων  30cm X 40cm    και βάθος  έως 0,50            m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 127,07 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και επτά λεπτά 

A.T. : 015 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.1 Αυτόµατος πλήρωσης µε µανόµετρο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης µε µανόµετρο 1/2", βαρέως τύπου, πλήρους εγκαταστάσεως 
και ρύθµισης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,87 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 016 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8485.1.2 Πλήρες ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας για ΖΝΧ με  θερμοδοχείο τριπλής 
ενέργειας 160Lt,  ηλιακούς συλλέκτες 4m² και πλήρες σετ λεβητοστασίου 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος 
βεβιασμένης κυκλοφορίας για ΖΝΧ, με θερμοδοχείο τριπλής ενέργειας 160Lt, ηλιακούς 
συλλέκτες 4m² και πλήρες σετ λεβητοστασίου και αυτοματισμών που θα ελέγχουν συνεχώς τη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ηλιακών συλλεκτών και του μπόιλερ και θα δίνουν τις 
σχετικές εντολές ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής παροχή ζεστού νερού. Το σύστημα θα 
περιλαμβάνει: 
α) Ηλιακούς συλλέκτες με πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου, χάλκινο υδροσκελετό, κρύσταλλο 
ασφαλείας(Tempered) υψηλής διαπερατότητας, οικολογική θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας 
με τα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης. 
β) Βάση στήριξης συλλεκτών για κεραμοσκεπή. 
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γ) Μπόιλερ λεβητοστασίου τριπλής ενέργειας 160Lt με 3φασική αντίσταση 6kW. 
δ) Σετ λεβητοστασίου που περιλαμβάνει: 
-Δοχείο διαστολής με σπιράλ συνδέσεις 
-Βάση και υλικά επιτοίχιας στήριξης 
-Υδραυλικό κιτ με ενσωματωμένο διαφορικό θερμοστάτη (με τα αισθητήρια) και κυκλοφορητή 
high efficiency (inverter) 
-Αντιψυκτικό 
ε) Σταυρό με κυάθιο για αισθητήριο και εξαεριστικό και σετ εξαέρωσης συλλεκτών. 
στ) Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης κατάλληλης διαμέτρου. 
ζ) Τις απαραίτητες σωληνώσεις και μονώσεις, βάνες, αντεπίστροφα κλπ υλικά για τη σύνδεση 
με τα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης. 
η) Τα καλώδια, σωληνώσεις, ασφάλειες κλπ υλικά για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και 
τους αυτοματισμούς. 
και οποιοδήποτε υλικό ή μικροϋλικό απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος. 
Πλήρες ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας για ΖΝΧ όπως αναφέρεται πιο πάνω και 
εργασία γιά την σύνδεση με τα δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ρύθμιση, 
δοκιμές και παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες 

1.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

A.T. : 017 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 40 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά 
60 C, γιά 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. 
(1 m) 
Ν8042.1.  2  Διαμέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,18 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : 018 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 50 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά 
60 C, γιά 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. 
(1 m) 
Ν8042.1.  3  Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,81 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 019 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 75 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά 
60 C, γιά 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 
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σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 m) 
Ν8042.1.  5  Διαμέτρου   75     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,84 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 020 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 100 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά 
60 C, γιά 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. 
(1 m) 
Ν8042.1.  7  Διαμέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,72 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 021 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 125 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά 
60 C, γιά 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. 
(1 m) 
Ν8042.1.  9  Διαμέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,94 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 022 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8058.8 Πώμα καθαρισμου από PVC βιδωτό διαμέτρου Φ 100 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC, βιδωτό, διαμέτρου 100 mm, πλήρες, με το ειδικό 
τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία 
για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,46 

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 023 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8130 Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,37 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 024 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.2 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου με έξοδο διαμέτρου Φ 75 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε τετράγωνη χρωμέ σχάρα, µε τα µικροϋλικά συγκόλησης, 
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
δοκιµών. 
(1 τεμ) 
Ν8046.  2   με έξοδο διαμέτρου   75      cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,30 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 025 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 100 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 
(1 τεμ) 
Ν8045.  1   Διαμέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,74 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 026 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 125 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 
(1 τεμ) 
Ν8045.  2   Διαμέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,98 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 027 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8127.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής πλαστική Φ100 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Bαλβίδα  αντεπιστροφής από PVC-U Φ100 με μεταλλικό ανοξείδωτο αντεπίστροφο, με ελαστικό 
δακτύλιο, καπάκι ελέγχου και σύστημα ευθύγραμμης τοποθέτησης (αλφάδι) δηλαδή βαλβίδα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,56 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 028 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8127.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής πλαστική Φ125 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Bαλβίδα  αντεπιστροφής από PVC-U Φ125 με μεταλλικό ανοξείδωτο αντεπίστροφο, με ελαστικό 
δακτύλιο, καπάκι ελέγχου και σύστημα ευθύγραμμης τοποθέτησης (αλφάδι) δηλαδή βαλβίδα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 173,38 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 029 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

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 
(1 τεμ) 
8066. 1.  5  Διαστάσεων  40cm X 50cm    και βάθος  έως 0,50            m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 153,09 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και εννέα λεπτά 

A.T. : 030 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 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 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
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. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 031 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου 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). 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 032 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης 
με σκυρόδεμα. 
 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 033 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.1 Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται: η λεκάνη 
ΑμεΑ πλήρης, με τη σύνδεσή της προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και 
τεμαχίου εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό 
κάθισμα και την χαρτοθήκη, ο νιπτήρας ΑμεΑ πλήρης (με στήριγμα, σιφώνι), η μπαταρία νιπτήρα 
ΑμεΑ, ο καθρέπτης ΑμεΑ ανακλινόμενος, η μπάρα τοίχου ΑμεΑ ανακλινόμενη, με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης και την εργασία 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.045,26 

(Ολογράφως) : χίλια σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 034 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 
(1 τεμ) 
8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

Ευρώ (Αριθμητικά): 192,13 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 035 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8181.3 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως 
και τα εξαρτήματά του 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη (ευρωπαϊκού) (καθημένου) τύπου, με το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 212,13 

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 036 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.3.1 Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης λεκάνης 
περίπου 70 Χ 70 cm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16 

Λεκάνη   καταιονηστήρα  με  βαλβίδα   δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και συγκολλήσεως 
στομίων 
(1 τεμ) 
8162.  3    Από υαλώδη πορσελάνη 
8162. 3.  1  Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου  70 Χ 70   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 149,53 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 037 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 158,49 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 
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A.T. : 038 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 039 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.2.3 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

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 
(1 τεμ) 
8165.λ2     δύο σκαφών 
8165.2.3   Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20           cm, μήκους  1,80   m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 301,78 

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 040 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
Ν8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,21 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 041 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8169.  1   πορσελάνης                  0 
8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : 042 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
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8171.   3  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,06 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά 

A.T. : 043 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αγγιστρο  (γάντζος)  αναρτήσεως,  από πορσελάνη  εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά 
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8175.   2   Διπλό 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,26 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 044 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  1   επιχρωμιωμένη 
8178. 1.  1    απλή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,53 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 045 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8179.   2   χρώματος λευκού 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

1.3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

A.T. : 046 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 047 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 
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Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
8201.1.   3  Γομώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,87 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 048 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.3.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόμενος οροφής γομώσεως 12 kg 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  αυτοδιεγειρόμενος οροφής, πλήρης  με  το 
αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  από την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή 
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη 
(1 τεμ) 
Ν8201.3.   3  Γομώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,02 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και δύο λεπτά 

A.T. : 049 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8210 Ρυθμιζόμενη βάση πυροσβεστήρων οροφής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Βάση ρυθμιζόμενου μήκους (από 80 έως 150 εκ.) για τοποθέτηση πυροσβεστήρων οροφής 
στο επιθυμητό ύψος, με βίδα και παξιμάδι για τη στερέωση του πυροσβεστήρα επί 
τόπου  με  την  εργασία  συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 050 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
Ν8202.3    Γομώσεως  5  kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,59 

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 051 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8204.2 Πυροσβεστική φωλεά μικρή (ερμάριο) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστική φωλιά μικρή (ερμάριο) επίτοιχη ή χωνευτή, μεταλλικής κατασκευής, 
κόκκινου χρώματος με ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15-Φ19mm μήκους 20 μέτρων, με 
ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δεμένο με σφικτήρα επί του σωλήνα, με γάντζο για την 
κρέμαση του σωλήνα, ρακόρ σύνδεσης με τη βρύση και σφικτήρες, πλήρης δηλαδή 
υλικά, μικροϋλικά, επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με ερυθρό 
χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,07 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και επτά λεπτά 
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A.T. : 052 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.2 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 3/4 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,04 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 053 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1.2 Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών, συμβατικός, με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης 
γραμμής, με δύο κυκλώματα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, με 
ενδεικτικά led (alarm-fault μπαταρίας-ζωνών), το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες 
12V κλειστού τύπου, αυτονομίας τουλάχιστον 30h, κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ 
54-2, ΕΝ 54-4δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των εισερχομένων και 
εξερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδιο αντιστοίχισης ζωνών. 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 443,49 

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 054 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8207.1.1 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα), κατασκευασμένος σύμφωνα με 
ΕΝ 54-3, ΕΝ 54-23, κόκκινου χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,67 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 055 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8809.1 Κομβίο πυρανίχνευσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερμού (ηλεκτρικός αγγελτήρας 
πυρκαγιάς), συμβατικού τύπου, με επαναφορά, κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο 
κατά ΕΝ 54-11, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,47 

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 056 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.2 Ανιχνευτής καπνού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού οπτικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led λειτουργίας, κατά 
ΕΝ 54-7, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
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(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,37 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 057 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού θερμοδιαφορικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led, 
κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ 54-5, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης 
και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,37 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 058 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.2.1 Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1,5mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1.5mm2, πυράντοχο, θωρακισμένο, χάλκινων αγωγών, ενδεικτικού 
τύπου ΝΗΧΗ FE 180/E30, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή 
σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου 
και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της 
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,22 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 059 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.2 Φωτιστικό ασφαλείας 3h 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών, μπαταρίας Ni-Cd, συνεχούς και 
μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία 100lm, με ενδεικτικά led 
φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (test button), μόνιμα τροφοδοτούμενο από το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,72 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 060 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8213.1 Πινακίδα σήμανσης PVC 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πινακίδα σήμανσης PVC, πάχους 0,75mm, 21x21cm πλήρως τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,53 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τρία λεπτά 
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1.4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

A.T. : 061 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8602.1 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη και το ανάλογο σε αυτή 
ερμάριο για κύκλωμα θέρμανσης Φ16 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη ρύθμισης και το ανάλογο σε 
αυτή εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για κύκλωμα θέρμανσης Φ16, πλήρως 
εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, στήριξη, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα 
και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,03 

(Ολογράφως) : είκοσι και τρία λεπτά 

A.T. : 062 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.8.1 Σωλήνας Ρb διαμέτρου 16mm σε σπιράλ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας Ρb-4137 (πολυβουτυλενίου) διαμέτρου 16mm πάχους 2mm σε σπιράλ 
προστασίας, τοποθετημένος πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως, δηλαδή σωλήνας σε σπιράλ, 
σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,35 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 063 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 064 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.1.2 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins 
πάχος 13 mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά  επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά προστασίας 
στερεώσεως  και στεγανοποίησης της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 m μήκους γιά σωλήνες) 
 
Γιά διάμετρο σωλήνα  έως 1        ins 
Πάχος μόνωσης  13 mm 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,63 

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα τρία λεπτά 
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A.T. : 065 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.1.5.2 Θερμαντικό σώμα panel 11/900/500 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 11/900/500 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,67 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 066 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.1.5.1 Θερμαντικό σώμα panel 11/900/400 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 11/900/400 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,55 

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 067 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.4.4 Θερμαντικό σώμα panel 22/600/700 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/600/700 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 111,37 

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 068 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.4.5 Θερμαντικό σώμα panel 22/600/800 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/600/800 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 119,53 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 069 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.2 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/500 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/500 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 117,70 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εβδομήντα λεπτά 
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A.T. : 070 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.5 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/800 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/800 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα, 
στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 178,49 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 071 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8448.1 Θερμοστατικός διακόπτης με κεφαλή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμοστατικός διακόπτης με κεφαλή για έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,11 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και έντεκα λεπτά 

A.T. : 072 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.3 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25 l 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0 
8473. 1.  3  Χωριτηκότητας  25    l 

Ευρώ (Αριθμητικά): 234,55 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 073 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8450.1.1 Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης 29kW επιδαπέδιος πλήρης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 

Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης 29kW, επιδαπέδιος, πλήρης ενδ. τύπου Wolf COB-2 29 ή 
ισοδύναμου που θα περιλαμβάνει τα εξής: 
α) Λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης 29kW, επιδαπέδιος ενδ. τύπου Wolf COB-2 29 ή ισοδύναμο. 
β) Μονάδα χειρισμού με αισθητήρα εξωτερ. θερμοκρασίας (Θερμοστάτης χώρου με αντιστάθμιση, 
με χρονοπρόγραμμα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης) με τη βάση της. 
γ) Σετ ασφαλείας που περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας 3 bar, μανόμετρο με κρουνό πλήρωσης 
και εκκένωσης στην προσαγωγή και επιστροφή. 
δ) Φίλτρο πετρελαίου διπλό με απαερωτή & βάνα. 
ε) Καμινάδα DN80/125 διπλή και τον αντάπτορα (πιστοποιημένα κατά C63x). 
Δηλαδή λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης 29kW επιδαπέδιος πλήρης με τα εξαρτήματά του και τα 
παρελκόμενά του όπως περιγράφονται πιο πάνω και  τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
ηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.698,20 

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 074 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8456.1 Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική 500lt, στενού τύπου με τις σωληνώσεις, τη βαλβίδα και τη 
λεκάνη στεγανοποίησης 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 

Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική 500lt πλήρης, στενού τύπου με τις απαραίτητες σηληνώσεις 
πλήρωσης, εξαερισμού και τροφοδότησης του καυστήρα, με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, 
εκκένωσης, αερισμού, ελέγχου στάθμης, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με τις απαραίτητες 
σωληνώσεις και εξαρτήματα μέχρι τη σύνδεσή της με τον καυστήρα, με τη λεκάνη στεγανοποίησης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, 
δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 645,66 

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 075 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.1.2 Κυκλοφορητής νερού κυκλώματος θέρμανσης, παροχής 2 m3/h στο 1mYΣ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Κυκλοφορητής νερού κυκλώματος θέρμανσης, παροχής 2m3/h στο 1mYΣ, ενδ. τύπου WILO Yonos 
Pico 25/1-4 ή ισοδύναμος, δηλαδή κυκλοφορητής, με το θερμομονωτικό κέλυφος, 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. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 354,21 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 076 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2.1 Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2" 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 
1/2   ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8606.2   Διαμέτρου σπειρώματος  1/2  ins 
8606.2.1   Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,12 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 077 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και 
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,51 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 078 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, 
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη 
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
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(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,01 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ένα λεπτό 

A.T. : 079 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8656.1 Υδροστάτης επαφής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Υδροστάτης   με  τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8656.  1   επαφής 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,07 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 080 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.3 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ   1 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8101.   3 Διαμέτρου  1,0     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,94 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 081 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.1 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,55 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 082 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση 
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως 
(1 τεμ) 
8037.  2   Διαμέτρου   3/4    ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,97 

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 083 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση 
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως 
(1 τεμ) 
8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,91 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 084 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
διαμέτρου Φ 3/4 ins 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 
λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
8125.1.  2  Διαμέτρου   3/4    ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,32 

(Ολογράφως) : είκοσι και τριάντα δύο λεπτά 

1.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

A.T. : 085 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8565.1.1 Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου 9.000 Btu, inverter, R32, A++ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου 9.000Btu, τεχνολογίας inverter, ψύξης-θέρμανσης, 
ονομαστική ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 9.000Btu/h, κλάσης ψύξης τουλάχιστον Α++, SEER 
τουλάχιστον 6,7, θερμική απόδοση τουλάχιστον 10.000Btu/h, κλάσης θέρμανσης (Θ.Ζ) 
τουλάχιστον Α+++, ψυκτικό μέσο R32, Ενδ. τύπος ή ισοδύναμος DAIKIN FTXC25BV1B / RXC25BV1B. 
Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 
αποχέτευση, κάθε είδους υλικό (πχ σωληνώσεις) και μικροϋλικό για πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 892,64 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ενενήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 086 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8562.3.5 Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα, αποδόσεως ≥73  και παροχής 2000 m3/h, 3 ταχυτήτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα, αποδόσεως ≥73% και παροχής 2000 m3/h, 3 ταχυτήτων, με 
στοιχείο αλουμινίου, με χειριστήριο χώρου πολλαπλών λειτουργιών, σύμφωνος με τον ΚΕΝΑΚ 
αναθ. 2017 και το Ecodesign. Θα πληρεί τις απαιτήσεις των οδηγιών ErP και Ecodesign, του 
κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και θα φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποίηση 
Eurovent, δηλαδή εναλλάκτης θερμότητας πλήρως τοποθετημένος, συνδεμένος και εγκατεστημένος, 
με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία για την τοποθέτηση-σύνδεση- 
εγκατάσταση-ρύθμιση-δοκιμές για παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.742,20 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 087 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,71 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 088 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.4 Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ100, τύπου Sonodec 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ100, τύπου Sonodec, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,61 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 089 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.8 Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ150, τύπου Sonodec 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 

Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ150, τύπου Sonodec, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,83 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 090 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8538.1 Θερμική μόνωση αεραγωγών από frelen 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική  μόνωση  αεραγωγών  από γαλβανισμένη λαμαρίνα οποιασδήποτε διαστάσεως ή διαμέτρου 
από frelen πάχους 15mm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως. 
(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,11 

(Ολογράφως) : δώδεκα και έντεκα λεπτά 

A.T. : 091 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.3.2 Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα έως 0,08 m2 με καμπύλα πτερύγια 3/4 
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, έως 0,08 m2, με καμπύλα πτερύγια 3/4 
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,26 

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 092 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.3.3 Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα 0,08-0,16 m2 με καμπύλα πτερύγια 3/4 
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, 0,08-0,16 m2, με καμπύλα πτερύγια 3/4 
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. 
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(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,22 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 093 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.2.1 Περσίδα βροχής τύπου (BN) για τη λήψη νωπού αέρα-απόρριψης διαστάσεων έως 0,16 m2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Περσίδα βροχής τύπου (BN) για τη λήψη νωπού αέρα-απόρριψης διαστάσεων έως 0,16 m2, από 
αλουμίνιο, με διάτρητο μεταλλικό πλέγμα δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,52 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 094 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8529.2.2 Ηχοπαγίδα διαστάσεων 700Χ350mm, μήκους 1 m 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Ηχοπαγίδα διαστάσεων 700Χ350mm, μήκους 1m, με κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 
πάχους τουλάχιστον 1mm, με κατάλληλο ηχοστηχείο. Στα δύο άκρα θα διαθέτει τελάρο που 
αποτελείται από προφίλ και γωνίες για εύκολη και στεγανή σύνδεση με τον αεραγωγό. 
Ηχοπαγίδα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά την ομαλή λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 302,28 

(Ολογράφως) : τριακόσια δύο και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 095 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.3.1 Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομή (in line), 180m3/h 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομών (in line), Φ 100mm, 180m3/h, αθόρυβος (24dB), 
με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων, που συνοδεύεται από τις βοηθητικές 
του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 147,89 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 096 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.3.3 Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομή (in line), 360m3/h 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομών (in line), Φ 125mm, 360m3/h, αθόρυβος (20dB), 
με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων, που συνοδεύεται από τις βοηθητικές 
του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,90 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα και ενενήντα λεπτά 
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1.6. ΙΣΧΥΡΑ 

A.T. : 097 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 098 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,98 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 099 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.2 Σχάρα διέλευσης καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 60x100x1mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Σχάρα διέλευσης καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα pg (EN 10142) πάχους 1mm 
πλευρικού ύψους 60 mm και πλάτους 100 mm, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια, 
στροφές, ταυ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ), 
με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων 
προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,47 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα επτά λεπτά 
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A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.3 Σχάρα διέλευσης καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 60x150x1mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Σχάρα διέλευσης καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα pg (EN 10142) πάχους 1mm 
πλευρικού ύψους 60 mm και πλάτους 150 mm, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια, 
στροφές, ταυ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ), 
με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων 
προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά 
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,30 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύγραμμος άκαμπτος ενδ. 
τύπου KOUVIDIS CONDUR 16mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση 
1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή 
σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ). 
(1 m) 
Ν8733.  1   ευθύγραμμος άκαμπτος 
Ν8733. 1. 1  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,19 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύγραμμος άκαμπτος ενδ. 
τύπου KOUVIDIS CONDUR 25mm 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση 
1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή 
σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ). 
(1 m) 
Ν8733.  1   ευθύγραμμος άκαμπτος 
Ν8733. 1. 3  Διαμέτρου Φ 25mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,88 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8735.  2   Πλαστικό 
0 
8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm 
0 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,89 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 
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A.T. : 105 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως  πλαστικό στεγανό ενδ. τύπου KOUVIDI CONDUR 82x82mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
Ν8735.  2   πλαστικό στεγανό ενδ. τύπου KOUVIDI CONDUR 
 
Ν8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  82x82mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,06 

(Ολογράφως) : έξι και έξι λεπτά 

A.T. : 107 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,28 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 108 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,38 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 

     

Σελίδα 32 από 41   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  2   διπολικό 
8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 110 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 111 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
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και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20 

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : 113 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 
(1 m) 
8774.6    Πενταπολικό 
0 
8774.6.5   Διατομής  5 Χ 10           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,54 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8815.1.5 Διακόπτης στεγανός 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης (απλός, διπλός, κομιτατέρ ή αλέ ρετούρ) στεγανός IP54, 10Α, πλήρης δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση διακόπτη και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,57 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.2 Ρευματοδότης schuko στεγανός 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  schuko στεγανός, ΙΡ 54, 16Α, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,37 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 116 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
μονοπολικός 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

     

Σελίδα 34 από 41   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06 

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 117 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 118 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 119 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα 50x35cm πλήρης με 
όργανα 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου επίτοιχος ΙΡ55, 50x35cm, ονομαστική τάση λειτουργίας 
400V-50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του (διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 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 πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια των οργάνων, προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, 
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και 
κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 331,84 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 120 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχος μεταλλικός ΙΡ 55, ενδ. διαστ. 62x50cm, πλήρης με όργανα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Μηχανοστασίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, επίτοιχος, 
ενδ. διαστ. 62cmx50cm, μεταλλικός, ΙΡ55, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ με πόρτα 
και πλάτη, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του (ρελέ προστασίας, διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, κλεμμοσειρές κύριων και βοηθητικών κυκλωμάτων, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των 
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου 
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια-εγκατάσταση πίνακα και οργάνων και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
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(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 923,68 

(Ολογράφως) : εννιακόσια είκοσι τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 121 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Γείωση από ηλεκτρόδια 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τρίγωνο γειώσεως με ηλεκτρόδια (γειωτής) μήκους 1,5 m, πλευράς 3 m, δηλαδή εκσκαφή 
χάνδακα, τοποθέτηση ηλεκτροδίων St/Cu (πάχος χαλκού 250μm) διαστάσεων Φ14x1500 mm, 
σύνδεση αυτών με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 50 mm2, σύνδεση με το ρολόι της ΔΕΗ με 
χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής ίσης με του ουδετέρου (όχι μικρότερης από 16mm2), 
επανεπίχωση του χάνδακα και κατασκευή τριών φρεατίων επιθεώρησης των ηλεκτροδίων 
20x20cm. Περιλαμβάνονται οι σφιγκτήρες και ο λυόμενος σύνδεσμος για τον έλεγχο της 
γείωσης, οι επικρουστήρες και οι μύτες των ηλεκτροδίων. Στη τιμή περιλαμβάνεται η 
αξία όλων των υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου 
γειώσεως καθώς και ο έλεγχος-μέτρηση για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης 
γείωσης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 392,90 

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 122 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.9.1 Φωτιστικό σώμα led panel, 33W, UGR<19, 600x600mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό  σώμα led panel, 33W, 3.600 lm, UGR<19, 50.000h (L70/B50), 5 χρόνια εγγύηση, 
600x600mm, στεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο, υλικά και μικροϋλικά στήριξης και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 205,70 

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 123 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.1.5 Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου, 15W, 1.200lm, προστασίας IP 44, 30.000h, με 2 
χρόνια 
 
εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση 
σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,92 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 124 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9375.4 Προβολέας led 50W 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση προβολέα led 50W ασύμμετρης δέσμης, 4.000 lm, προστασίας 
IP65, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, 2 χρόνια εγγύηση,  με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 
στήριξή του. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,71 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 
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A.T. : 125 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8982.5.1.3 Φωτιστικό σώμα χελώνα led πλαστική 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα χελώνα led πλαστική 1.350lm, 30.000h, προστασίας IP 65, με 2 χρόνια 
εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση 
σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,32 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 126 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.5.4 Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες, 49W με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από άθραυστο και αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate 
ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό ανταυγαστήρα. Θα έχει opal 
αντιθαμβωτικό 
 
διαχύτη (κάλυμμα των LED) επίσης από άθραυστο και αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο 
του οποίου η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ραβδωτή για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και μείωση της 
θάμβωσης ενώ η εξωτερική του επιφάνεια είναι λεία για ευκολότερο καθαρισμό. Ο διαχύτης θα 
συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με clips και θα είναι ανοιγόμενος ή αφαιρούμενος εντελώς 
ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο των LED και του τροφοδοτικού, χωρίς να απαιτείται η 
καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό (LED driver), με 
συντελεστή 
 
ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,95. Το φωτιστικό θα φέρει επίσης παρέμβυσμα από σιλικόνη ή 
πολϋουρεθάνη ή άλλο ισοδύναμο υλικό στεγανοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας 
από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66, θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι και 
δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08. Θα φέρει ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο 
(fast connector) για την ηλεκτρική του τροφοδοσία, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό 
του φωτιστικού, ώστε να διασφαλίζεται ο βαθμός στεγανότητας. Η φωτεινή ισχύς των του φωτιστικού 
δεν θα είναι μικρότερη από 6.300lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + 
LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 49W ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (Fixture 
efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 130 lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 
4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα 
είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας L80B50 σύμφωνα με το πρότυπο LM80. Οι διαστάσεις 
του φωτιστικού θα είναι ενδ. 1260x120x100mm ±10%. Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική κατανομή 
φωτισμού ενώ θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα πρότυπα 
ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-5, ΕΝ55015, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ61547. Θα φέρει πιστοποιητικό 
από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiological compatibility), καθώς και πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο 
εργαστήριο 
 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general 
requirements & tests), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και 
όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό 
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. 
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 970 Thema LED 49W 
Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες 49W, υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 127,70 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και εβδομήντα λεπτά 

1.7. ΑΣΘΕΝΗ 

A.T. : 127 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.4.1 Θυροτηλέφωνο 1εισ. 1εσωτ. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Κιτ θυροτηλεφώνου μιας κλήσης 4+N με μπουτονιέρα και θυροτηλέφωνο χειρολαβής. Περιλαμβάνει 
το τροφοδοτικό και το ηλεκτρικό αντίκρυσμα-κυπρί (ρυθμιζ. με μηχανισμό μόνιμης απασφάλισης 
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& μηχανισμό αναμονής), πλήρες, ήτοι προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,13 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 128 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8881.2 Κουδούνι με μπουτόν 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κουδούνι 80dB και μπουτόν επίτοιχο στεγανό IP44 πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,79 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 129 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.2.1 Κεραία λήψης τηλεοπτικού σήματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Κεραία λήψης επίγειου τηλεοπτικού σήματος, ενδεικτικού τύπου TELEVES DAT75, με τον ιστό 
της από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα και τα υλικά στήριξης, ήτοι προμήθεια,προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 248,49 

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 130 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.1.2 Κεντρικός ενισχυτής τηλεοπτικού σήματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ενισχυτής κεντρικής με 3 εισόδους, LTE φιλτρο με διακόπτη ON/OFF και τροφοδοτικό για 
τροφοδοσία κεραιών HD, ήτοι προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 186,78 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 131 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.2.1 Πρίζα TV 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα TV, διέλευσης ή τερματική, επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,44 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 132 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.1.7 Καλώδιο TV ομοαξονικό 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Καλώδιο TV ομοαξονικό, 75Ohm, Κλάσης θωράκισης Α+, με χάλκινο μονόκλωνο κεντρικό αγωγό 
με θωράκιση, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία 
και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,16 

(Ολογράφως) : έξι και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 133 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.1.2 Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 10 σειρές 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Τηλεφωνικός  κατανεμητής με  οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή 
τρεις  ακροδέκτες,  αποτελούμενος  από  μεταλλικό  ερμάριο  με  πόρτα  από φύλλο 
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά 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  στις 
οριολωρίδες,  έλεγχο  και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά 
την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,27 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : 134 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.8.1 Κατανεμητής φωνής-δεδομένων τύπου Rack, 19", 4U 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Κατανεμητής (RACK) φωνής-δεδομένων (voice-data) αποτελούμενος από τα εξής: 
1) Επίτοιχος κατανεμητής, τύπου RACK, 19", 4U, πόρτα με κρύσταλλο (secure) και κλειδαριά 
ασφαλείας, ρυθμιζόμενες 2 κολώνες στήριξης εξοπλισμού, με πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων, 
εξαερισμοούς στις πλευρές, από υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους ~ 1,5mm με βαφή ηλεκτροστατική 
πολυεστερικής πούδρας. 
2) Ένα patch panel 19" τερματισμού καλωδίων χωρητικότητας 24 λήψεων cat 6. 
3) Ένα cable manager 19", 1U για την διευθέτηση των καλωδίων. 
4) Ένα ανεμιστήρα εξαερισμού. 
Περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των 
τηλεφωνικών-data αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, έλεγχο και δοκιμές με 
τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 409,55 

(Ολογράφως) : τετρακόσια εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 135 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.1.2 Πρίζα RJ45 διπλή, επίτοιχη ή χωνευτή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα RJ45 διπλή Cat 6, επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,74 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 136 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8796.1 Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών δηλαδή  αγωγός  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,32 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 137 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8712.1 Μικροφωνικός ενισχυτής 50W RMS 100V / 8 Ohm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ενισχυτής Public Address για χρήση είτε με μικρόφωνα, είτε με line. Ενισχυτής ισχύος 50 
Watt RMS με 2x Εισόδους μικροφώνου και 2x Εισόδους Line και σύνδεση ωμικών ηχείων 8 Ohm 
και ηχείων εγκατάστασης με μετασχηματιστή προσαρμογής 70V ή 100V. Θα ενσωματώνει MP3 
player μέσω USB ή κάρτας SD, δέκτη Bluetooth για ασύρματο streaming μουσικής από tablet, 
smartphone κλπ, και ασύρματο χειριστήριο. 
Ο ενισχυτής θα διαθέτει 4 εισόδους/κανάλια, στις οποίες θα συνδέονται 2x μικρόφωνα και 2x 
Line αλλά και ένα 1x Line Out. Το κάθε κανάλι θα έχει το δικό του ρυθμιστικό Gain στη 
μπροστινή πλευρά του ενισχυτή. Θα υπάρχει equalizer 2-Band (Bass, Treble), κεντρικό 
Master Volume και panel διαχείρισης με LCD Display, τα αντίστοιχα πλήκτρα εφαρμογής και 
οι είσοδοι USB και κάρτας SD. 
Τάση τροφοδοσίας 220V AC ή 12V DC. 
Περιλαμβάνεται και το μικρόφωνο αναγγελίας βάσης. 
Προμήθεια, εργασία συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε 
εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 303,42 

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 138 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.5.2 Ηχείο οροφής 6" με μετασχηματιστή 100V ισχύος 10 Watt 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Ηχείο οροφής (ABS) πλαστικό 6", full range, ισχύος 10 Watt, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 
100V, με λήψεις 5/10 Watt, ευαισθησία 92dB, απόκριση συχνότητας 130Hz- 15kHz, πλήρες, ήτοι 
προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,36 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 139 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.1.8 Καλώδιο ηχείων 2 x 1 mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Καλώδιο ηχείων  2 x 1 mm2, δυο αγωγών μαύρο/κόκκινο, με PVC μόνωση πυρήνα, ορατό ή 
εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,13 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 140 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9415.2 Αποξήλωση υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Εργασίες αποξήλωσης και καθαρισμού των υφιστάμενων δικτύων πάσης φύσεως του κτιρίου 
του έργου. Οι εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές στο κτίριο του έργου. Περιγραφικά (και 
όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι: 
Αποσυναρμολόγηση, αποξήλωση και απόρριψη ή μεταφορά σε σημείο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία, των υφιστάμενων υποδομών, υλικών και εξοπλισμού των δικτύων ηλεκτρισμού, 
ασθενών, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και πυρόσβεσης, ώστε το κτίριο να 
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παραδοθεί έτοιμο προς εγκατάσταση των νέων υποδομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του έργου και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Στο κόστος περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποσύνδεσης, απομόνωσης και προστασίας 
των παροχών ΟΚΩ του κτιρίου. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 416,16 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τετρακόσια δέκα έξι και δέκα έξι λεπτά 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊστάμενη Τ.Μ.Κ. 

 

Η Αν. Προϊς/νη  Δ/νσης Τ.Υ. 
 

 

 

  
                 

Καραμούστος 

Θεμιστοκλής  

 
  

 

 

  



 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κος 
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