
H/M (ΤΡΙΜΗΝΟ C 2012) 
 
 

 Α.Τ.:  2.1 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος εσωτερικής διαµέτρου 1 ins, βαρέως τύπου 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ4 100% 
    Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος εσωτ. διαµ.1 ins, βαρέως τύπου, πάχους τοιχωµάτων 3.25 χιλ. µε σπείρωµα στα άκρα, κατά τα 
λοιπά σύµφωνα µε το DIN 2440 τοποθετούµενος πλήρως σε εγκατάσταση υδραυλικών-κεντρικής θερµάνσεως-κλιµατισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων ειδικών τεµαχίων (µούφες ενισχυµένες κορδονάτες, γωνίες, καµπύλες, ταύ, 
συστολές κλπ.) πλήν των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ. παραδοτέος σε λειτουργία.  (1m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 28,34 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ 

 
 
 

 Α.Τ.:  2.2 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm,  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2m και 
µικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, µίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 33,58 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

 
 
 
 

Α.Τ.: 2.3 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm  πάχους τοίχ. 0.80 mm , τοποθετηµένος µε όλα 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
 Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm  πάχους τοίχ. 0.80 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
 (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 8,68 € ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
 
 

 
Α.Τ.: 2.4 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm  πάχους τοίχ. 0.90 mm , τοποθετηµένος µε όλα 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm  πάχους τοίχ. 0.90 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 11,53 € ΕΝΤΕΚΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 Α.Τ.: 2.5 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ11 Βάννα ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins, πιέσεως λειτουργίας µέχρι 10 ατµοσφαιρών 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
 Βάννα ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας µέχρι 10 ατµοσφαιρών µετά των µικροϋλικών και  της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 15,75 € ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.6 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8647.2-ΣΧΕΤ Θερµοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας   
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24  
Θερµοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας, µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και  ρυθµίσεως 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 80,00 € ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ           
 
 
 
Α.Τ.: 2.7 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8138.1.3 Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος,Φ 3/4 ins 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Κρουνός εκροής (Βρύση)κοινός ορειχάλκινος, Φ 3/4  ins, µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 11,93 € ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 



 
 
 
Α.Τ. 2.8 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8141.1.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins  
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6752  
 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος,νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, δηλαδή αναµικτήρας 
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 57,94 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.9 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8153.2-ΣΧΕΤ ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως)  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ8153.2 100% 
 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες, µε τον  ορειχάλκινο 
πλωτήρα, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους  στηρίξεως, δηλαδή 
υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 98,72 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.10 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.2-ΣΧΕΤ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56 περίπου πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 14 100% 
 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56 περίπου, 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.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ  167,60 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.11 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο µε τάπα 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 100% 
Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο µε τάπα για εύκολο καθαρισµό του, δηλαδή σιφώνι και µικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 26,71 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ    ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.12 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2 -ΣΧΕΤ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης µήκους 60 cm,  
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6752  
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης µήκους 60 cm, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 21,22 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.13 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8305.1 Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και 
απόριψη.   (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 45,95 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.14 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ13 Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού-ψυχρού ύδατος διαµέτρου 1/2 ins επιχρωµιωµένος 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ13 100% 
 Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού-ψυχρού ύδατος διαµέτρου 1/2 ins επιχρωµιωµένος, ήτοι αναµικτήρ και µικροϋλικά επί τόπου και 
 εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 60,62 € ΕΞΗΝΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.15 



 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ14 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθηµένου τύπου) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήµενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 147,91 € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ   ΛΕΠΤΑ 
  
 
 
 
Α.Τ.: 2.16 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ17 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, µιάς σκάφης και µήκους 1.20 m 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ17 100% 
 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, µιάς σκάφης και µήκους 1.2 m µετά βαλβίδος, πώµατος,  στηριγµάτων 
και λοιπών µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, παραδοτέος σε λειτουργία.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 161,85 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
  
 
 Α.Τ.: 2.17 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ18 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού πλήρες 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ18 100% 
 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 πλήρους τοποθετήσεως.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 22,97 € ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.18 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ24 Θερµοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων, µετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3000 W, εγχώριος 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24 100% 
 Θερµοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων µετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3.000W,  εγχώριος, σύµφωνος πρός τας Ελληνικάς 
 Προδιαγραφάς και φέρων επ' αυτού το σήµα ποιότητος, ήτοι προµήθεια, προσκόµισις, εγκατάστασις και σύνδεσις πρός γραµµήν 
 ηλεκτρικού ρεύµατος και δίκτυα θερµού-ψυχρού ύδατος µετά των απαιτουµένων µικροϋλικών και της εργασίας δια παράδοσιν 
 αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 154,01 € ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ    ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ. 2.19 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8168.2-ΣΧΕΤ  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου,  
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6752  
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία 
χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. (τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 49,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ     
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.20 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ14-ΣΧΕΤ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθηµένου 
τύπου) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήµενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 220,00 € ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.21 

ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8300.1.1-σχετ  Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισµός  

 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:ΗΛΜ 14 
 Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισµός που περιλαµβάνει: 
 
1) Αποξήλωση παλαιών υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων λουτρού (WC) και ειδών υγιεινής και µεταφορά τους σε 
ασφαλές µέρος για απόρριψη. 
2) Προµήθεια και εγκατάσταση για :Σωληνώσεις θερµού ψυχρού νερού πλήρεις για WC 4 m2 περίπου 
 Περιλαµβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούµενο υλικό της γραµµής, νερού πόλεως, από τήν εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
 λουτρού στο σηµείο εισόδου και µέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερµοσίφωνα, µε τον διακόπτη στον 
κλάδο  τροφοδοτήσεως του θερµοσίφωνα, την γραµµή θερµού νερού και του θερµοσίφωνα µέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των 



ειδών υγιεινής,  τα εξαρτήµατα σχηµατισµού των πιό πάνω σωληνώσεων (µούφες, ταύ, καµπύλες, µαστοί κλπ.), τα µικροϋλικά 
συνδέσεως και  στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
 
3) Προµήθεια και εγκατάσταση για : Σωληνώσεις  αποχετεύσεως WC (για WC 4 m2 περίπου) από σωλήνα αποχετεύσης από σκληρό 
PVC. Περιλαµβάνουν τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαµέτρου Φ100 mm, του νιπτήρα 
διαµέτρου Φ 40 mm, και της εσωτερικήε παρειάς του τοιχου του λουτρού ή της στήλης αποχετεύσεως, το πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε 
το εσωτερικό διάφραγµα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισµού, τον σωλήνα αποχετεύσεως του σιφωνιού διαµ. Φ50 mm , τα 
υλικά και µικρουλικά συγκολλήσεως συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  
 (τεµ.) 
 
3) Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40 x 50 cm περίπου, µιάς µπαταρίας (αναµικτήρας) 
θερµού – ψυχρού νερού ορειχάλκινης, µιας εταζέρας πορσελάνης µήκους 0,6 m, ενός καθρεπτη τοίχου, διαστάσεων 40 χ 60 cm 
περίπου, µιας σαπωνοθήκης πορσελάνης, µιάς λεκάνης αποχωρητηρίου ευρωπαικού ή τούρκικου τύπου µε το πλαστικό της κάθισµα, 
µια χαρτοθήκη, ένα δοχείο πλύσεως (καζανάκι) όλα πλήρως εγκατεστηµένα µε όλα τα µικρουλικά εγκατάστασης και στήριξης.  
ΤΕΜ. 
 
 Τιµή ενός τεµ 1.300,00  Ευρώ € ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.22 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6 kg, πλήρης, 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 19  100% 
 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6 kg, πλήρης, µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, 
πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 38,19 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.23 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 20  100% 
 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης, αποτελουµένη από σιδηρούν κιβώτιον µετά ατράκτου και θύρας καναβοσωλήνος, 
διαµέτρου 1 3/4 ins, µήκους 20 m, πυροσβεστικό κρουνό διαµέτρου 2 ins µετά ταχυσυνδέµου, ταχυσύνδεσµο διαµέτρου 1 3/4 ins και 
πυροσβεστικό αυλό ρυθµιζόµενο για σωλήνα διαµέτρου 1 3/4 ins, ήτοι πυροσβεστική φωλεά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 285,83  € ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.   2.24 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ :   Εγκατάσταση πυρανίχνευσης  για µικρούς χώρους 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46  

Εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης ήτοι, προµήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών 
µετά της µπαταρίας , ενός µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, ενός ανιχνευτή καπνού , ενός ανιχνευτή θερµοδιαφορικού, µιάς 
φαροσειρήνας, όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρους έως 50 m2 , και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και µικρουλικά για 
παράδοση του συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεµ). 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 850,00 € ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.25 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8201.2-ΣΧΕΤ :   Εγκατάσταση πυρανίχνευσης  για µεσαίους / µεγάλους χώρους 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46 100%  

Εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης ήτοι, προµήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών 
µετά της µπαταρίας , τεσσάρων µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, έως 10 ανιχνευτών καπνού ή θερµοδιαφορικούς , µιάς φαροσειρήνας, 
όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρους έως 150 m2 , και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και µικρουλικά για παράδοση του 
συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεµ). 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 1400,00 € ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
Α.Τ.   2.26 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ2 :   Συντηρηση  (µικρής κλίµακας ) δικτύων πυρανίχνευσης / ή συναγερµού   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46  

Μικρής κλίµακας  συντήρηση δικτύων πυρανίχνευσης ή συναγερµού , δηλαδή επίσκεψη , έλεγχος, και επισκευή βλάβης , σε υπάρχοντα 
δίκτυα πυρανίχνευσης / συναγερµών. Περιλαµβάνει και διάφορα µικρής αξίας µικρουλικά για την επισκευή των δικτύων και γενικά 
οποιαδήποτε άλλη εργασία και µικρουλικά για παράδοση του συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 ώρα ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
Τιµή ανά ώρα επισκευής  ώρα  65,00 € EΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
 
 
 



Α.Τ.   2.27 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.1-ΣΧΕΤ :   Φωτιστικό Ασφαλείας    
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας , προµήθεια και εγκατάσταση , µε LED συνεχούς / µη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 25 cm µήκος x 7,5 cm 
πλάτος περίπου, µαζί µε το αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία)  . (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 58,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.28 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.2-ΣΧΕΤ :   Φωτιστικό Ασφαλείας  υψηλής ισχύος 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 59  

Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος, µε προβολείς 2 χ 20 W αλογόνου + LED 700 lm περίπου , αυτονοµία 90 min περίπου , προµήθεια 
και πλήρης εγκατάσταση , µε LED συνεχούς / µη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 30 cm µήκος x 30 cm πλάτος περίπου, µαζί µε το 
αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία) . (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 170,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.29 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8431.1.2 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 655 mm 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 26 100%  
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 655 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.  (m2) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m2 47,94 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.30 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8431.1.3 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 505 mm 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 26 100% 
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, δίστηλα αξονικού ύψους 505 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.  (m2) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m2 53,85 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.31 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8431.2.1 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 26 100% 
 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια, τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως 
 εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.  (m2) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m2 34,88 € ΤΡΙΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.  2.32 

 ΑΡΘΡΟ:         ΑΤΗΕ8605.1.1   Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h    
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ28  
Κυκλοφορητής νερού χαµιλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.   (τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 290,50 € ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ     

 

 
Α.Τ.   2.33 
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 21 – ΣΧΕΤ2 :  Επισκευή – Συντήρηση  Κυκλοφορητή  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 23 
Επισκευή κυκλοφορητή  συστήµατος θέρµανσης  δηλαδή αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικό και υδραυλικό, µεταφορά του σε 
συνεργείο, επισκευή ηλεκτρικών και µηχανολογικών µερών, επανατοποθέτησή του στο δίκτυο του µηχανοστασίου, δοκιµές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 165,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.34 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.3.1 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46 100% 



 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 
 υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα  της 
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 5,07 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.35 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.3.2 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46  100% 
 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 
 υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 5,61 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.36 
 ΑΡΘΡΟ:ΑΤΗΕ8766.4.5-ΣΧΕΤ  Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια και  προσκόµιση 
υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα  κυτία και εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 9,90 € ΕΝΝΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ    ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.37 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8766.5.4  Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 
υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, 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 κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) καί 
πλήρους εγκαταταστάσεως.  (1µ. αξονικού  µήκους) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 11,20 € ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.38 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8786.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαµέτρου 80Χ80 mm 6 από βακελίτη ή πλαστικό υλικό  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ55 100% 
    Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαµέτρου 80Χ80 mm 6 εξόδων από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, µε ενσωµατωµένο 
διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και µε τους στυπιοθλίπτες για καλώδια έως 5Χ4mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και µικροϋλικά (γύψος, 
τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός ΤΕΜ 7,94 € ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.39 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός  µε το κυτίο, SCHUKO 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 49 100% 
 Ρευµατοδότης χωνευτός  µε το κυτίο, SCHUKO εντάσεως 16 Α , δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,εγκατάσταση και σύνδεση 
παραδοτέος σε λειτουργία.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 9,04 € ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.   2.40 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ9302.1  :   Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΟΙΚ 2112 
 
 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες  πλάτους οφρύος ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1.00 m και σε 
βάθος µέχρι  1.00 m µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε  νερό ή στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε 
ηρεµία ή υποβιβάζεται µε  άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, µε την µόρφωση των παρειών και του 
 πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που 
χρειάζονται για  την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής,  των κάθε φύσεως 



φορτοεκφορτώσεως, τοπικών µετακινήσεων (οριζοντίων ή  κατακορύφων) και µεταφορών για την οριστική αποµάκρυνση των 
προϊόντων που  περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία ή προσωρινή από 
 θεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων πρός επανεπίχωση των εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των 
µεταφορικών µέσων. Στην τιµή  περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των  εκσκαφέντων χανδάκων 
κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες. 
 (m3) 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 M3: 18, 38    €  ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.41 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για την διελευση καλωδίων κ.λ.π. διαµέτρου 2 ins   
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ4 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για τη διέλευση καλωδίων κ.λ.π.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 22,34 € ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.42 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ41 Σωλήν ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος διαµέτρου 13.5 mm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ41 100% 
 
Σωλήν ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή εντοιχισµένος, διαµέτρου 13.5 mm από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς µετά των 
απαραιτήτων τµηµάτων από σωλήνα εύκαµπτο (σπιράλ), προστοµίων και µικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 3,93 € TΡΙΑ    ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.43 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ45 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, διατοµής 25 mm2 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% 
 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 25mm2, ήτοι αγωγός και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως (στηρίγµατα, 
 ακροδέκτες, σφικτήρες κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 4,99 € ΤΕΣΣΕΡΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.44 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ49 ∆ιακόπτης διπλός χωνευτός ή επίτοιχος µετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, 
κοµιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ49 100% 
 ∆ιακόπτης χωνευτός µετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 5,67 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.45 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ60 Φωτιστικό σώµα στεγανό, τοίχου ή οροφής µετά σφαιρικού κώδωνος πορσελάνης, 
προστασίας ΙΡ 44  και ισχύος 60W 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ60 100% 
 Φωτιστικό σώµα στεγανό τοίχου ή οροφής, µετά σφαιρικού κώδωνος (αρµατούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 
 60W, ήτοι φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών για παράδοση σε 
 λειτουργία.  (1 τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ. 27,94 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.  2.46 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8735 - ΣΧΕΤ  Κανάλι καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 100 x 50 mm.     
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ  8  
Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατοµής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 100χ50 mm, τοποθετηµένο επί τοίχου  µετα των 
απαραιτήτων  µικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως για εγκατάσταση ισχυρών 
και ασθενών ρευµάτων. (m.)  

Τιµή ενός m 13 ,00 € ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.47 



 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8826.3.2-σχετ ∆ιπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54 100% 
 ∆ιπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E , επίτοιχη ή εντοιχισµένη , πλήρως εγκατεστηµένη και τερµατισµένη µε τα αντίστοιχα 
καλώδια, µε όλα τα µικρουλικά της, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. 
 (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 17,00 € ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.48 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8840-σχετ2 Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 50 x 70 cm περίπου 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54 100 % 
 
 Αποξήλωση -αποσύνδεση παλιού πίνακα και προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισµένου Ηλεκτρικού πίνακα από 
χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ" και µορφοσίδηρο µε πόρτα προστασίας Ρ30,εντιχοισµένος διαστ. 50Χ70 cm περίπου, 
µε όλα τα όργανά του ( µικροαυτόµατοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,  µικροαυτόµατοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α,  µικροαυτόµατοι 
διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α,  τετραπολικοί διακόπτες µικροαυτόµατοι 35Α, διπολικοί µικροαυτόµατοι διακόπτες για θερµοσίφωνα και 
ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ63Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες , ρελέ διαρροής 
30mA τετραπολικό 40Α ή 63Α ή 80Α  , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο µικροεξάρτηµα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του,  και µε 
τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας 
κλπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα 
εψηµένου βερνικοχρώµατος δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων 
γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση 
σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία. Επίσης έλεγχος και ανακατανοµή φορτίου στις υπάρχουσες γραµµές αναχωρήσεων. 
 (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 550,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.:  2.49 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8840-σχετ3 Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 30 x 40 cm περίπου 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54  100% 
 Αποξήλωση -αποσύνδεση παλιού πίνακα και προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισµένου Ηλεκτρικού πίνακα από 
χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ" και µορφοσίδηρο µε πόρτα προστασίας Ρ30,εντιχοισµένος διαστ. 30Χ40 cm περίπου, µε όλα τα όργανά του 
( µικροαυτόµατοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,  µικροαυτόµατοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α,  µικροαυτόµατοι διακόπτες 
αναχωρήσεων 25 Α,  διπολικοί µικροαυτόµατοι διακόπτες για θερµοσίφωνα και ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 
3Χ50Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες 3χ35Α, ρελέ διαρροής 30mA τετραπολικό 40Α  , καθώς και ότι άλλο 
απαραίτητο µικροεξάρτηµα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του, και µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος δηλαδή προµήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε 
πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία. Επίσης έλεγχος και ανακατανοµή φορτίου στις υπάρχουσες γραµµές 
αναχωρήσεων (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 400,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.50 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8971.1.3-σχετ Προµήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώµατος φθορισµού επιµήκους  1,2 µέτρων 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Προµήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώµατος φθορισµού , επιµήκους , µήκους 1,2 µέτρων περίπου κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε οροφή, µε δύο λυχνίες των 36 W το καθένα, µετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού ισχύος , 
αποτελούµενο από µεταλλική βάση βαµµένη µε ηλεκτροστατικό λευκό χρώµα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, για διάχυση του 
φωτισµού, και προστατευτικό λευκό κάλυµµα προστασίας IP 20 .  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 48,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
 

 
Α.Τ.: 2.51 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8971.1.4-σχετ Προµήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώµατος φθορισµού 60χ60 εκατ. 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Προµήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώµατος φθορισµού , διαστάσεων 60 x 60 εκατοστών. 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, µε τέσσερις λυχνίες των 18 W το καθένα, µετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του 
συντελεστού ισχύος , αποτελούµενο από µεταλλική βάση βαµµένη µε ηλεκτροστατικό λευκό χρώµα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, 
για διάχυση του φωτισµού, και προστατευτικό λευκό κάλυµµα προστασίας IP 20 .  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Τιµή ενός τεµ 48,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.52 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8973.7.4-ΣΧΕΤ  Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορισµού  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ59 100% 
    Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορισµού, επιµήκες ή τετράγωνο µε όλα τα οργανα του  (τεµ.) 



 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός ΤΕΜ 12,00 € ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ     
 
 
 
Α.Τ.: 2.53 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8973-σχετ1 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώµατος φθορισµού 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώµατος φθορισµού, διαστάσεων 60 χ 60 µε τέσερις λυχνίες φθορισµού, ή διαστάσεων 1.2 µ µε δύο 
λυχνίες φθορισµού. ∆ηλαδή, επανατοποθέτηση – βίδωµα στην οροφή εάν έχει µερικώς αποξηλωθεί, αντικατάσταση οργάνων εναύσεως 
ή λαµπτήρων εάν χρήζουν αντικατάστασης, και γενικά επαναφορά του σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 18,00 € ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.54 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ9307.2-ΣΧΕΤ  :   Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασµενο σκυρόδεµα πάχους εως 10 cm µε  χυτοσιδηρούν 
κάλυµµα διαστάσεων 40x40cm, βάθους 40 cm  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 10   
 Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασµενο σκυρόδεµα πάχους εως 10 cm µε  χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 40x40cm, 
βάθους 40 cm   δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,   κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων 
υπογείων σωλήνων διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας   συµπεριλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη   κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί   µε σκυρόδεµα Σ 150 σε 
πάχος 5 cm.  (τεµ.) 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 ΤΕΜ.:  95,00 €  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ     
 
 
 
Α.Τ.: 2.55 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9341.2-σχετ Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προµήθεια, µεταφορά 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% 
 Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προµήθεια, µεταφορά  και τοποθέτηση µιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 
 500x500x3 mm.  Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το ένα άκρο χάλκινο  πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2 
 µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει  ακροδέκτη των 35 mm2 συγκολληµένο.  (τεµ.) 
 Τιµή ενός τεµ 115,00 € ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.  2.56 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9375-ΣΧΕΤ Προβολέας HQI ή παρόµοιου τύπου µε λαµπτήρα ισχύος 150-250 W.    
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  
Προβολέας τύπου HQI, ή ισοδύναµου  µε λαµπτήρα ισχύος 150-250 W , δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα 
µαύρου χρώµατος ο οποίος αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλυµίνιο , που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει 
κάτοπτρο αλουµινίου. Εµπρός καλύπτεται µε καθαρό γυαλί ανθεκτικό που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουµίνιο. Το πλαίσιο 
συγκρατείται στο πλαίσιο µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε κατάλληλο περέµβυσµα. Επίσης ο προβολέας 
συµπληρώνεται µε δίχαλο, κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο, που συγκρατείται στο έδαφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού προβολέα (εάν υπάρχει)  (συµπεριλαµβανόµενης της ηλεκτρικής του αποσύνδεσης ) και 
η αξία του λαµπτήρα του νέου προβολέα.  
(τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 110 ,00 € ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.57 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9408-σχετ Ανακατανοµή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή µετάβαση συνεργείου σε 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54  100% 
 Ανακατανοµή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή µετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγµα 
Πίνακα , εργασία ευρέσεως βραχυκυκλώµατος,, µέτρηση,  αλλάγή ασφάλειας αναχωρήσεως, εργασία  ανακατανοµής και ρυθµίσεως 
ηλεκτρικού φορτίου δικτύου ,  δοκιµές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως   µέχρι την αποκατάσταση υψηλής  λειτουργίας. 
 (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 160,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.58 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ41-σχετ Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατοµής 32 x 13 mm περίπου 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
 Πλαστικό κάλυµµα ορθογωνικής διατοµής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 32χ13 mm, τοποθετηµένο επί τοίχου  µετα των 
απαραιτήτων  µικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 6,50 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.59 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ48-ΣΧΕΤ Καλώδιον τύπου UTP CAT-5e  υπόγειο ή εντός σωλήνων, µέχρι οκτώ ζευγών  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ46 100% 
 Καλώδιον τύπου UTP CAT-5Ε ,  4 ζευγων , υπόγειο ή εντός σωλήνων.  (1 m) 



 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 6,0 € ΕΞΙ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.60 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ55-ΣΧΕΤ Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA ,  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
 ΗΛΜ55 100% 
   Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA , κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, περιλαµβάνει προµήθεια , προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση αυτού µε το υπόλοιπο δίκτυο, έλεγχος για την καλή λειτουργία του.  
.  (1ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός ΤΕΜ 89,50 € ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.61 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 87 –ΣΧΕΤ.2 Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & Εκδοση Πιστοποιητικού , για µεσαίους  
χώρους  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 87  100% 
 Ελεγχος / Επανέλεγχος Ηλεκτρικής Εγκατάστασης όπως ορίζεται από το πρότυπο HD384 & κατά ∆Ε∆∆ΗΕ, για µεσαίους  χώρους , 
µεταξύ 150 – 350 m2. Περιλαµβάνει τον έλεγχο / επανέλεγχο της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, την έκδοση Πιστοποιητικού και όλων 
των συνοδευτικών απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται και την υποβολή του στις υπηρεσίες  µητρώου του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.  
(τεµ.) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 390,00  € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ    
 
 
 
 
Α.Τ. 2.62 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8559.1.2-ΣΧΕΤ Ανεµιστήρας ελικοειδής τοίχου διαµέτρου 300 mm περίπου, µε στεγανό  
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24  
Ανεµιστήρας ελικοειδής τοίχου διαµέτρου 300 mm περίπου, βαρέως/βιοµηχανικού τύπου , µε στεγανό µονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 
50 περιόδων που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία. (τεµ.)  

Τιµή ενός ΤΕΜ 175,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    
 
 
 
 
Α.Τ. 2.63 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8066.1.3  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6752  
 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) βάθος εώς 0.50 cm διαστ.30χ30 cm, 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 150mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για 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. (τεµ.) 

 Τιµή ενός ΤΕΜ 102,78 € ΕΚΑΤΟΝ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.64 
ΑΡΘΡΟ:  ΗΛΜ8 Πλαστικός σωλήνας PVC διαµέτρου 100 mm πιέσεως 4 ατµοσφαιρών 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
 Πλαστικός σωλήν PVC διαµέτρου 100mm πιέσεως 4 ατµοσφαιρών, τοποθετηµένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως, 
 συµπεριλαµβανοµένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ, ηµιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και  των 
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός m 30,35 € ΤΡΙΑΝΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  2.65 

 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων: εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6752  



 Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων πλήρως τοποθετηµένες µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς  
τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θά φέρουν σήµανση ποιότητος CE 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 Τιµή ενός kgr 2,60 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
 
Α.Τ.: 2.66 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8534-σχετ3 
 Κλιµατιστική συσκευή διαιρούµενου τύπου 12000 BTU 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 32 100% 
 Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρµανσης διαιρούµενου τύπου, απόδοσης ψύξης 12000 ΒΤU 
τουλάχιστον, τύπου inverter , τοποθετηµένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες 
εργασίες και υλικά για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαµβάνεται η 
σύνδεση του µε τον ηλεκτρικό πίνακα µε καλώδιο 3χ 1,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 16 µέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον,  
(R410a ή παρόµοιο). Χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα εγκατάστασης της εξωτερικής 
και εσωτερικής µονάδας , και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 950,00 € ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.67 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8534-σχετ4 Κλιµατιστική συσκευή διαιρούµενου τύπου  9000 BTU 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 32  100% 
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρµανσης διαιρούµενου τύπου, απόδοσης ψύξης 9000 ΒΤU τουλάχιστον, 
τύπου inverter , τοποθετηµένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και 
υλικά για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαµβάνεται η σύνδεση του µε 
τον ηλεκτρικό πίνακα µε καλώδιο 3χ 1,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 16 µέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον,  (R410a  ή 
παρόµοιο). Χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα εγκατάστασης της εξωτερικής και 
εσωτερικής µονάδας , και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 890,00 € ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ENENHNTA ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
Α.Τ.   2.68 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8990-ΣΧΕΤ :   Εγκατάσταση συναγερµού     
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46 100%  

Εγκατάσταση συναγερµού ήτοι, προµήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα  συναγερµού  έως 6 ζωνών, ενός πληκτρολογίου, δύο 
ανιχνευτών κινήσεως, δύο µαγνητικών επαφών, δύο µπαταριών , µιας αυτόνοµης σειρήνας, και µιας σειρήνας εσωτερικής, οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρο έως 100 m2 και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και µικρουλικά για παράδοση του συστήµατος σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεµ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός τεµ 1150,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 09/11/2015 
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