


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 
Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι: 
 

1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

 
1.2  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 
 

1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 



ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 
με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το Δημόσιο 
 
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 
1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις. 
 
1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 
1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.). 

 
1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 



έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]). 

 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

 
1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 
 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 
 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

 
1.12  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 



απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 
1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), 

 
1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' 
αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω. 

 
1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.19  Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 



 
1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.25  Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

 
1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.27  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 



λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

 
(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
 
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
(9) Για φόρους. 
 
(10) Για εγγυητικές. 
 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
  
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 
μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

 
(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής 
επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και 
η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι 
επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

 



(3) Νομικής υποστήριξης 
 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 
 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 
 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 
 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

 
(1)  Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 
DN/ DM 

 
όπου  DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
 
 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 
 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο: 
 

DΝ / 12 
 



όπου  DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.  
 
(3)  Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο: 

 
ΒΝ / 240 

 
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 

 
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 
 
  



 
 

 
ΑΤΗΕ Ν8308.1Α  Κατασκευή χώρου υγιεινής Α.Μ.Κ πλήρης, λεκάνη, νιπτήρας, 

σωληνώσεις και λοιπά παρελκόμενα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  80,00%  
 ΟΙΚ 7326.1  20,00%  

 
      Κατασκευή χώρου υγιεινής Α.Μ.Κ. πλήρης, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση λεκάνης 
αποχωρητηρίου ειδικού τύπου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των 
εξαρτημάτων της πλήρης, δηλαδή δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με εύχρηστο ειδικό 
χειριστήριο, συνδεμένο στο δίκτυο νερού, χρωμέ ρακόρ συνδέσεως, πλαστικό κάθισμα 
υπερβαρέως τύπου χρώματος λευκού, δύο χειρολαβές inox από τις οποίες η μία ανακλινόμενη 
και η άλλη σταθερή η οποία θα φέρει θήκη χαρτιού παροχής φύλλο - φύλλο και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση ρηχού 
νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου χωρίς κολώνα διαστάσεων περίπου 60 x 70 cm, με το 
σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δηλαδή η βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη με κρουνό συνδεμένα στο δίκτυο νερού, το σιφώνι, γωνιακοί διακόπτες 
ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, εύκαμπτα τεμάχια από χαλκοσωλήνα χρωμέ και χρωμέ ρακόρ, 
ο καθρέπτης ειδικού τύπου ανακλινόμενος τοίχου, η σαπουνοθήκη, δύο πετσετοκρεμάστρες. 
Επίσης περιλαμβάνεται το σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι-τερματικό διακόπτη και 
φωτεινή ένδειξη εξωτερικά του WC και λοιπά τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα Ύδρευσης και 
Αποχέτευχης,  με πλαστικούς σωλήνες πολυπρολυλενίου (PP-R(80)) και PVC, οι 
απομονωτικές δικλείδες δικτύου, τα μικροϋλικά σύνδεσης, τα ρακόρ, οι στερεώσεις και ό,τι 
απαιτείται για τη λειτουργική ολοκλήρωση.  
 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών του 
χώρου υγιεινής, απαραίτητες εργασίες και δοκιμές των υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία και κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές ατόμων ΑΜΚ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2787,75      
 

A.T.: 47   
 
ΑΤΗΕ 8256.6.1  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός με εναλλάκτη (boiler). Χωρητικότητας 100 l 

Ισχύος 4 KW  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 
      Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός με εναλλάκτη (boiler) κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως 
όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας 
με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως Χωρητικότητας 100 l Ισχύος 4 KW  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 220,42  

 
 

    

A.T.: 46  



 

 

A.T.:48   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΑ8002.1.1.1  

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων με 
εργασία, υλικά και μικροϋλικά λόγω ανακατασκευής χώρων .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων με εργασία, υλικά και 
μικροϋλικά λόγω ανακατασκευής χώρων,  Περιλαμβάνεται επιπλέον η προμήθεια και 
εγκατάσταση νέων υλικών προς ενσωμάτωση, όπως σωληνώσεις, μικρούλικά,  βάσεις 
στερέωσης σωληνώσεων, τυχόν άλλα υλικά που κατά την αποξήλωση υποστούν φθορά ή είναι 
πλέον ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν εκ νέου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί προκειμένου 
οι εγκαταστάσεις να επανέρθουν στην αρχική τους μορφή και θέση,  σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία σύμφωνα με τη μελέτη, τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, τους κανονισμούς, τα 
πρότυπα και τις οδηγίες της επίβλεψης, όλα ανηγμένα σε ώρες εργασίας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1468,40      

 

A.T.:49   
 
ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.1  Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, 

εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, 
παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,19      

 

A.T.:50   
 
ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.2  Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, 

εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 



ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, 
παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,61      

 

A.T.:51   
 
ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.3  Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, 

εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 4 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ή 3xH07U (NYA) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, 
παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,03      

 

A.T.:52   
 
ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.3  Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 

καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης 
πενταπολικό διατομής 5 x 4 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου 
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), 
εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, 
με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου 
διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,84      

 
 
 
 



 
 

A.T.:53   
 
ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.4  Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 

καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης 
πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου 
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), 
εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, 
με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου 
διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,18      

 
 

A.T.:54   
 
ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.6  Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 

καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης 
πενταπολικό διατομής 5 x 16 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου 
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), 
εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, 
με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας όδευσης και κυτίου 
διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,86      

 
 

A.T.:55   
 
ΑΤΗΕ Ν9343.5.2  Γειωτής εγκατάστασης με βελτιωτικό γείωσης, εγκατεστημένος 

πλήρως, Γειωτές κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. Γειωτής τύπου Έψιλον st/tZn, 
"Ε+1Γ"  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 



      Γειωτής εγκατάστασης με βελτιωτικό γείωσης, εγκατεστημένος πλήρως, δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία εκσκαφών, τοποθέτησης, σύνδεσης με 
καλώδιο ή αγωγό γείωσης πίνακα, πλήρωσης με βελτιωτικό γείωσης και αποκατάστασης - 
επίχωσης του σκάμματος, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1035,85      

 
 

A.T.:56   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΦ3300.3.1.10  

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής 
ενέργειας (net metering), πλήρης. Εγκατεστημένης ισχύος 10 KWpeak  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας (net metering), 
πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 
1)των φωτοβολταϊκών γεννητριών (πλαισίων), των βάσεων και γάντζων στερέωσης επί της 
στέγης,  
2) του αντιστροφέα τάσης (AC/DC Inverter), της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως 
καλωδιώσεις συνεχούς και εναλλασόμενου ρεύματος μέχρι τη σύνδεση με τον παροχέα 
ηλεκτρικής ενέργειας,  
3) όλων των ηλεκτρικών πινάκων συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης με όλο το διακοπτικό 
υλικό και τις διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων, των εσχαρών και προστατευτικών σωληνώσεων 
όδευσης των καλωδίων, των μετρητών παραγωγού και παρόχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τις προδιαγραφές εγκεκριμένου τύπου, 
4) των ασφαλιστικών διατάξεων ασφαλούς απομόνωσης και του κιβωτίου διακλάδωσης,  
5) τη σύνταξη των σχεδίων και εντύπων που απαιτούνται και της διαδικασίας για τη σύνδεση 
με τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας,  
6) της γείωσης της εγκατάστασης, λοιπά υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρης 
εγκατάστασης και τοποθέτησης και δαπάνες ελέγχων και δοκιμών  
 
Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότητησης και σύνδεσης σε συννενόηση 
με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ 

ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 16468,40      

 
 

A.T.:57   
 
ΑΤΗΕ Ν8841.2.4.6  Ηλεκτρικός πίνακας, προστασίας IP 55, με μεταλλική θύρα, επίτοιχος, 

μεταλλικός, διαστάσεων πλάτους 400mm x ύψους 600mm.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) 
αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, 
ακροδέκτες, ράγες, μπαρέτες, κλεμμοσειρές, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 



στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 230,92      

 
 

A.T.:58   
 
ΑΤΗΕ 8880.1.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 

μονοπολικός Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία  απλός μονοπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,98      

 
 

A.T.:59   
 
ΑΤΗΕ 8880.2.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,35      

 

A.T.:60   
 
ΑΤΗΕ 8880.3.2  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 40 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,63      

 

 
 



A.T.:61  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.3  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 63 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 25,59      

 
 

A.T.:62   
 
ΑΤΗΕ Ν8918.1.2.3  Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 

30mA, τετραπολικός 4 x 63 Α.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε πίνακα 
διανομής μετά των απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί συνδέσης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί ρύθμισης, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 85,41      

 
 

A.T.:63   
 
ΑΤΗΕ Ν8918.1.2.2  Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 

30mA, τετραπολικός 4 x 40 Α.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε πίνακα 
διανομής μετά των απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί συνδέσης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί ρύθμισης, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 58,89      

 
 

A.T.:64   
 
ΑΤΗΕ Ν8924.1.1.1  Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες 

τάσης λειτουργίας 230 V με ενδεικτικό LED, Φ22, IP66.  
 



Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  
 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες, με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,58      

 

A.T.:65   
 
ΑΤΗΕ Ν8924.2.1.1  Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες 

τάσης λειτουργίας 230 V με ενδεικτικό LED, ράγας.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  
 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες, με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,37      

 
 

A.T.:66   
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,07      

 

A.T.:67   
 
ΑΤΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  



 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      

 
 

A.T.:68   
 
ΑΤΗΕ 8915.1.4  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      

 

A.T.:69   
 
ΑΤΗΕ 8915.2.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,36      

 

A.T.:70   
 
ΑΤΗΕ 8915.2.4  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,35      

 



A.T.:71   
 
ΑΤΗΕ 8915.2.5  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,34      

 

A.T.:72   
 
ΑΤΗΕ 8916.2.11  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου WG-SIEMENS διπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  διπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,11      

 

A.T.:73   
 
ΑΤΗΕ Ν8902.1.2.3  Διακόπτης τηλεχειριζόμενος κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 

πίνακα τύπου ερμαρίου διπολικός, εντάσεως 20 Α και έως 2 
βοηθητικών επαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
      Διακόπτης τηλεχειριζόμενος κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,65      

 

A.T.:74   
 
ΑΤΗΕ Ν8909.1.6.9  Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED-SIEMENS εντάσεως έως 50Α και 

σπειρώματος Ε 18 (μινιόν)  
 



Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, 
μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,23      

 

A.T.:75   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΑ8003.1.1.2  

Αποξήλωση ηλεκτρολογικής  εγκαταστάσης με εργασία, υλικά και 
μικροϋλικά λόγω κατασκευής ανακατασκευής κτιρίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ηλεκτρολογικής  εγκαταστάσης με εργασία, υλικά και μικροϋλικά λόγω 
κατασκευής ανακατασκευής κτιρίου. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου γενικού 
ηλεκτρολογικού πίνακα καθώς και του  υποπίνακα του λεβητοστασίου. Οι νέοι πίνακες 
πληρώνονται σε άλλο τιμολόγιο. Επιπλέον περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων 
ρευματοδοτών και διακοπτών φωτισμού, και το κλείσιμο τους με το αντίστοιχο καπάκι. Οι 
υφιστάμενες καλωδιώσεις δεν θα αποξηλωθούν και θα παραμείνουν εντοιχισμένες.  
 Περιλαμβάνεται επιπλέον η προμήθεια και εγκατάσταση νέων υλικών προς ενσωμάτωση, 
όπως καπάκια κυτίων , μικρούλικά, τυχόν άλλα υλικά που κατά την αποξήλωση υποστούν 
φθορά ή είναι πλέον ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν εκ νέου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί 
σύμφωνα με  τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τις 
οδηγίες της επίβλεψης, όλα ανηγμένα σε ώρες εργασίας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1468,40      

 

A.T.:76   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8400.1.1.2  

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας 
προστασίας, τετραπολικού απαγωγού.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής 
τάσης 230/400V, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα 
διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. 
αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα 
τα υλικά, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 427,65      

 

   



A.T.:77 
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8400.1.1.3  

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή δευτερεύουσας 
προστασίας, διπολικού απαγωγού.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής 
τάσης 230/400V, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα 
διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. 
αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα 
τα υλικά, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 161,61      

 

A.T.:78   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8400.1.1.4  

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή τριτεύουσας προστασίας, 
τετραπολικού απαγωγού.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής 
τάσης 230/400V, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα 
διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. 
αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα 
τα υλικά, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 271,86      

 

A.T.:79   
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,83      

 

 

 

  



A.T.:80 
 
ΑΤΗΕ Ν8823.1.1.1  Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

απλός μονοπολικός.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,39      

 

 

A.T.:81   
 
ΑΤΗΕ Ν8826.1.1.2  Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα 

προστασίας, εντάσεως 16Α.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,94      

 

A.T.:82   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΦ1000.1.1.1  

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή 
διαστάσεων 600χ600mm, LED  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή διαστάσεων 600χ600mm, 
LED,σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση 
στερέωσης.  
Χωνευτό φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφές ορυκτής ίνας διαστάσεων 
600x600mm. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαμμένο με λευκή 
ηλεκτροστατική βαφή. Το φωτιστικό θα διαθέτει και κάλυμμα στο οπτικό του μέρος 
κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό. Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει ειδική μονάδα 
τροφοδοσίας με οδηγό λειτουργίας (led drive) και θα διαθέτει βαθμό προστασίας IP20 και 
αντοχή σε μηχανική κρούση IK02. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε κανονικώς φλεγόμενη επιφάνεια. Θα διαθέτει πιστοποίηση κατά CE. 
Το φωτιστικό σώμα θα έχει φωτεινή πηγή με δύο λαμπτήρες τύπου LED, συνολικής ισχύος 
28W. H φωτεινή ροή των λαμπτήρων θα είναι ίση με 3.100 Lumen. Η  απόδοση του φωτιστικού 
σώματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 81.4 lm/W. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 80. Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι ίση με 4000 
°K (χρωματική απόχρωση ψυχρού λευκού). Η τάση τροφοδοσίας του θα είναι 220-240V και η 
συχνότητα 50-60 Hz. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.    



( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 96,00      

 
 

A.T.:83   
 
ΑΤΗΕ Ν9324.2.8.3  Φωτιστικό σώμα, επίτοιχο αρματούρα στεγανό  με λαμπτήρα LED.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο 
από το φωτιστικό  με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες 
και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση 
όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και οι εργασίες σύνδεσης και 
δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,20      

 
 

A.T.: 84   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΦ1000.1.5.1  

Φωτιστικό σώμα, πολύφωτο αναρτώμενο οροφής σύμφωνα με την  
Αρχιτεκτονική Μελέτη, με λαμπτήρες LED  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, 
αποτελούμενο από το φωτιστικό  με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, 
τους λαμπτήρες LED και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού 
και οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει 
σήμανση CE.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 275,00      

 

A.T.:85   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ5001.1.1.1  

Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, πλήρης. Δικτύου Τηλεφώνου και 
Δεδομένων (Data)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικών της 
εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων, του κυρίως εξοπλισμού αλλά και των οδεύσεων των 
γραμμών, των καλωδίων UTP, των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, των εσχαρών 
όδευσης, των κυτίων διακλάδωσης, του εξοπλισμού τροφοδοσίας και γειώσεων, των 
στηριγμάτων και του λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνονται ο 
κατανεμητής ΟΤΕ, τα Racks και όλος ο εξοπλισμός αυτών ( και οτιδήποτε άλλο απαιτείται 
σύμφωνα με τον πάροχο Internet), οι αναλογούσες εσχάρες και προστατευτικές σωληνώσεις 



όδευσης, οι πρίζες ξεχωριστές και διακριτές φωνής και δεδομένων και ο εξοπλισμός ασύρματου 
δικτύου.  
 
Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές 
και τους σχετικούς κανονισμούς, οι μετρήσεις, οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις. 
Περιλαμβάνονται οι εκσκαφές και επανεπιχώσεις και οι λοιπές οικοδομικές εργασίες, η σύνδεση 
με τα δίκτυα των παρόχων με την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και η κατασκευή 
φρεατίων πλήρη, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή των 
παραπάνω.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2701,30      

 

A.T.:86   
 
ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.3  Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 

αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 32 x 5,4 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, 
συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  
καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,38      

 
 

A.T.:87   
 
ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.4  Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 

αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 40 x 6,7 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, 
συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  
καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    



 (Αριθμητικώς): 9,85      
 

A.T.: 88   
 
ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.5  Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 

αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 50 x 8,4 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, 
συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  
καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,36      

 

A.T.:89   
 
ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.6  Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 

αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 63 x 10,5 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, 
συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  
καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,55      

 
 

A.T.:90   
 
ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.8  Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 

αυτοσυγκόλληση για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 90 x 15,0 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 



      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, 
συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  
καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,91      

 

A.T.:91   
 
ΑΤΗΕ Ν8045.3.1.4  Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας, τύπου PEΧ/AL/PEΧ, 

ονομαστικής πίεσης 10 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 
2 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας,  κατάλληλος για δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης με τα 
ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήματα και ρακόρ  με  μεταλλικούς δακτυλίους  στεγανότητας  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές   Προδιαγραφές, δηλαδή  προμήθεια, 
μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα 
τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,14      

 

A.T.:92   
 
ΑΤΗΕ Ν8045.3.1.6  Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας, τύπου PEΧ/AL/PEΧ, 

ονομαστικής πίεσης 10 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ20 mm και πάχους 
2 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας, κατάλληλος για δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης με τα 
ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήματα και ρακόρ  με  μεταλλικούς δακτυλίους  στεγανότητας  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές   Προδιαγραφές, δηλαδή  προμήθεια, 
μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα 
τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,54      

 

 

 

  



A.T.:93 
 
ΑΤΗΕ Ν8045.3.1.7  Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας, τύπου PEΧ/AL/PEΧ, 

ονομαστικής πίεσης 10 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ26 mm και πάχους 
3 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστικός πολυστρωματικός σωλήνας, κατάλληλος για δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης με τα 
ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήματα και ρακόρ  με  μεταλλικούς δακτυλίους  στεγανότητας  και με τα 
υλικά και μικρουλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές   Προδιαγραφές, δηλαδή  προμήθεια, 
μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα 
τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,96      

 
 

A.T.:94   
 
ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.8  Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για 

μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, 
εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, 
λ ≤ 0,04 W/m.K στους 20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά 
ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά 
DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 & UNI 9174, BI κατά DIN 
4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, σε 
μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρμανσης - ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη 
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία 
μέχρι της παραδόσεως,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,12      

 

A.T.:95   
 
ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.9  Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για 

μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, 
εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 35 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, 
λ ≤ 0,04 W/m.K στους 20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά 
ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά 
DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 & UNI 9174, BI κατά DIN 
4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, σε 



μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρμανσης - ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη 
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία 
μέχρι της παραδόσεως,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,82      

 

A.T.:96   
 
ΑΤΗΕ 
Ν8537.4.1.16  

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για 
μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 19 mm, 
εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 60 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, 
λ ≤ 0,04 W/m.K στους 20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά 
ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά 
DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 & UNI 9174, BI κατά DIN 
4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, σε 
μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρμανσης - ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη 
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία 
μέχρι της παραδόσεως,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,63      

 

A.T.:97   
 
ΑΤΗΕ 
Ν8537.4.1.19  

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για 
μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 19 mm, 
εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 102 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, 
λ ≤ 0,04 W/m.K στους 20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά 
ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά 
DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 & UNI 9174, BI κατά DIN 
4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, σε 
μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρμανσης - ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη 
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία 
μέχρι της παραδόσεως,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,54      

 

 

 

  



A.T.:98 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8537.4.1.20  

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για 
μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 19 mm, 
εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 114 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 
      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, 
λ ≤ 0,04 W/m.K στους 20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά 
ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά 
DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 & UNI 9174, BI κατά DIN 
4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, σε 
μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρμανσης - ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη 
στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία 
μέχρι της παραδόσεως,    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,36      

 
 

A.T.:99   
 
ΑΤΗΕ 8602.11  Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN100  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού 
νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου 
διανομέα ή συλλέκτη DN100  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 43,48      

 

A.T.:100   
 
ΑΤΗΕ 8602.15  Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN80  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού 
νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου 
διανομέα ή συλλέκτη DN80  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,40      



 

A.T.:101   
 
ΑΤΗΕ 8602.16  Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 
Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN50  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

 
      Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού 
νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου 
διανομέα ή συλλέκτη DN50  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,82      

 

A.T.:102   
 
ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.1  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), 

κοχλιωτής σύνδεσης με ή χωρίς ρακόρ λυόμενο, ονομαστικής πίεσης 
10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 15 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει 
προμήθεια, μεταφορά, τις εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,35      

 

A.T.:103   
 
ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.2  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), 

κοχλιωτής σύνδεσης με ή χωρίς ρακόρ λυόμενο, ονομαστικής πίεσης 
10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 20 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει 
προμήθεια, μεταφορά, τις εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,77      

 
 

 

 

  



A.T.:104 
 
ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.3  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), 

κοχλιωτής σύνδεσης με ή χωρίς ρακόρ λυόμενο, ονομαστικής πίεσης 
10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει 
προμήθεια, μεταφορά, τις εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,13      

 

A.T.:105   
 
ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.6  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), 

κοχλιωτής σύνδεσης, με ή χωρίς ρακόρ λυόμενο, ονομαστικής πίεσης 
10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει 
προμήθεια, μεταφορά, τις εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 34,35      

 

A.T.:106   
 
ΑΤΗΕ Ν8123.2.4.8  Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), 

φλαντζωτής σύνδεσης, με ή χωρίς ρακόρ λυόμενο, ονομαστικής πίεσης 
10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει 
προμήθεια, μεταφορά, τις εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 141,20      

 
 

A.T.:107   
 
ΑΤΗΕ 8115.2  Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 



      Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα 
μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,05      

 

A.T.:108   
 
ΑΤΗΕ 8125.3.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με 

σπείρωμα Διαμέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      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  Διαμέτρου 2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 47,78      

 

A.T.:109   
 
ΑΤΗΕ 8125.1.8  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 

με σπείρωμα Διαμέτρου 3 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      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  Διαμέτρου 3 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 110,21      

 

A.T.:110   
 
ΑΤΗΕ 8621.1.3  Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 

συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 
αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά 
(μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
παραδοτέα σε λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 120,09      

 

   



A.T.:111 
 
ΑΤΗΕ 8477.2  Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο Διαμέτρου 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας με τα μικροϋλικά και 
κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 52,55      

 

A.T.:112   
 
ΑΤΗΕ 8606.2.1  Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, 

Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε 
σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,19      

 

A.T.:113   
 
ΑΤΗΕ 8474.1  Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 

διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  
 
      Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  
Διαμέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 123,27      

 

A.T.:114   
 
ΑΤΗΕ 8641  Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με βανάκι 

σύνδεσης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και εργασία 
γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία με βανάκι συνδεσης.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    



 (Αριθμητικώς): 26,94      
 
 

A.T.:115   
 
ΑΤΗΕ 8651  Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με 

ορειχάλκινηθήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      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    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,78      

 

A.T.:116   
 
ΑΤΗΕ 8647.2  Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας, ηλεκτρονικός  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία  προοδευτικής 
λειτουργίας, ηλεκτρονικός  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 116,27      

 

A.T.:117   
 
ΑΤΗΕ 8608.1.7  Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 73,53      

 
 

A.T.:118   
 
ΑΤΗΕ 8608.1.3  Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  

 
      Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό Διαμέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  



 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,12      

 
 

A.T.:119   
 
ΑΤΗΕ 
ΝΚ8500.2.16.2  

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για 
ψύξη και θέρμανση Με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα (monobloc), 
χαμηλών θερμοκρασιών 15-55°C, θερμικής απόδοσης 16 kW (7°C), 
ψυκτικής απόδοσης 13,10 kW (35°C).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  37  100,00%  

 
      Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση 
για υπαίθρια τοποθέτηση, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα 
δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, συνδεσμολογία μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για αυτόνομη 
λειτουργία και σε συνεργασία με άλλη-ες αντλίες θερμότητας), όλα τα παρελκόμενα πλήρη 
καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και 
κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 5177,36      
 

A.T.:120   
 
ΑΤΗΕ Ν8606.1.1.3  Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με 

ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών 
(Inverter), παροχής από 2,0 έως 7,0 m³/h  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής 
πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων 
νερού και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1273,29      
 

A.T.:121   
 
ΑΤΗΕ 8531.1  Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. 

Παροχής 200 C.F.M.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται από 
περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένου με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με 
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, τάμπερ λήψεως 



εξωτερικού αέρα κλπ με δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο 
νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού με θερμοστάτη ελέγχου της δίοδης βαλβίδας και 
τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία Παροχής 200 C.F.M.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 572,84      
 

A.T.:122   
 
ΑΤΗΕ 8531.2  Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. 

Παροχής 400 C.F.M.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται από 
περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένου με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με 
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, τάμπερ λήψεως 
εξωτερικού αέρα κλπ με δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο 
νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού με θερμοστάτη ελέγχου της δίοδης βαλβίδας και 
τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία Παροχής 400 C.F.M.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 660,84      

 
 

A.T.:123   
 
ΑΤΗΕ 8531.3  Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. 

Παροχής 500 C.F.M.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται από 
περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένου με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με 
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, τάμπερ λήψεως 
εξωτερικού αέρα κλπ με δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο 
νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού με θερμοστάτη ελέγχου της δίοδης βαλβίδας και 
τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία Παροχής 500 C.F.M.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 803,84      

 

   



A.T.:124 
 
ΑΤΗΕ 8531.4  Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου, με 

χειριστήριο, δικλείδες. Παροχής 600 C.F.M.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται από 
στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, λεκάνη συγκεντρώσεως 
συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου κλπ με δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο 
θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού, με ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη - χειριστήριο, τις ηλεκτρικές γραμμές συνδέσεώς του F.C.U. και τα λοιπά 
εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. Παροχής 600 C.F.M.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 935,84      
 

A.T.:125   
 
ΑΤΗΕ 8473.1.5  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωριτηκότητας 50 l  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23  100,00%  

 
      Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κλειστό με μεμβράνη - 
Χωριτηκότητας 50 l  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 283,51      

 
 

A.T.:126   
 
ΑΤΗΕ ΝΚ201.1.1.1  Αποξήλωση μηχανολογικού εξοπλισμού υφιστάμενου λεβητοστασίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση μηχανολογικού εξοπλισμού υφιστάμενου λεβητοστασίου - Περιλαμβάνεται η 
αποξήλωση χωρίς φθορά και ή απομάκρυνση  του λέβητα, της δεξαμενής πετρελαίου και όλων 
των υπολοίπων εγκαταστάσεων και η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αππόριψη ή αποθήκευση 
του αποξηλωμένου εξοπλισμού σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ο καθαρισμός και η 
προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εγκαταστάσεων.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1101,30      

 

   



A.T.:127 
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 37,78      

 

A.T.:128   
 
ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 5 kg  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 69,68      

 

A.T.:129   
 
ΑΤΗΕ Ν8978.1.2  Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο συνεχούς φωτισμού, 

LED.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο με συσσωρευτή, με ενσωματωμένη  
ασφάλεια προστασία μπαταρίας, ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας, ενδεικτικό LED 
φόρτισης, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος της διακοπής του ρεύματος με επιγραφή 
έξοδος ή βέλος πορείας και δυνατότητα διατήρησης της ονομαστικής έντασης φωτισμού 
τουλάχιστον 90 λεπτά πλήρες, δηλαδή, προμήθεια φωτιστικού και μικροϋλικών,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 38,06      

 

A.T.:130   
 
ΑΤΗΕ Ν8204.2.1  Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή, πλήρης. Με ένα 

πυροσβεστικό κρουνό  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 
      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή, ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή 
χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης (ερμάριο, κρουνός, ημιρακόρ, αυλός 



ρυθμιζόμενος, σφικτήρες, σωλήνας κ.α), δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία 
συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 187,07      

 


