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Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς *Κριτήρια επιλογής άρθρων: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
Τ.Κ:11143 – ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ:2131314690 

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 
 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη   λαμαρίνα πάχοΥς 0,6 έως 0,8 mm σΥμπεριλαμβανομένων 

των Υλικών σΥΝδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετοΥμένων στις αλλαγές 

κατεΥθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τοΥλάχιστον 

επικαλύψεως (καβαλλήματος) τοΥ ενός τεμαχίοΥ με το άλλο όπως και της εργασίας 

πλήροΥς εγκαταστάσεως 

(1 kg) 

8062. 1 

Yλικά 

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη 

 

πάχοΥς 

 

0,6 

 

έως 0,8 mm με φθορά   

273   kg 1,10x 1,0843 = 1,19 

β. ΜολΥβδόκολλα, βενζίνη κλπ       

σε μολΥβδόκολλα        

495   kg 0,10x 0,1 = 0,01 

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος       

ράβδων σιδήροΥ        

265   kg 0,30x 0,8706 = 0,26 

Εργασία        

Τεχν (003) h 0,60x 19,87 = 11,92 

Βοηθ (002) h 0,60x 16,84 = 10,10 

  -- ---- - 

Αθροισμα  23,48 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,48 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και σαράντα οκτώ λεπτά 

 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη   λαμαρίνα πάχοΥς 0,6 έως 0,8 mm σΥμπεριλαμβανομένων 

των Υλικών σΥΝδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετοΥμένων στις αλλαγές 

κατεΥθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τοΥλάχιστον 

επικαλύψεως (καβαλλήματος) τοΥ ενός τεμαχίοΥ με το άλλο όπως και της εργασίας 

πλήροΥς εγκαταστάσεως 

(1 kg) 

8062. 3 

Yλικά 

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη 

έως 0,8 mm με φθορά 

πάχοΥς 0,6  

273   kg 1,10x 1,0843 = 1,19 

β. ΜολΥβδόκολλα, βενζίνη κλπ       

σε μολΥβδόκολλα        

495   kg 0,10x 0,1 = 0,01 

γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος       

ράβδων σιδήροΥ        

265   kg 0,25x 0,8706 = 0,22 

Εργασία        

Τεχν (003) h 0,35x 19,87 = 6,95 

Βοηθ (002) h 0,35x 16,84 = 5,89 

  -- ---- - 

Αθροισμα  14,26 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,26 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά 

 

A.T. : 25 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8456.4 Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100% 

Δεξαμενή ακάθαρτοΥ πετρελαίοΥ, από λαμαρίνα μαύρη οξΥγονοκολλητή, οιωνδήποτε 

διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή 

Υλικά και εργασία πλήροΥς κατασκεΥής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως 

(1 kg) 

Yλικά 

α. Λαμαρίνα μαύρη με τις φθορές 

και τα Υλικά σΥγκολήσεως 

272 kg 1,10x 0,8872 = 0,98 

β. Μορφοσίδηρος 

266 kg 0,10x 0,6225 = 0,06 

Εργασία 

Τεχν (003) h 0,15x 19,87 = 2,98 

Βοηθ (002) h 0,15x 16,84 = 2,53 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,55 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα πέντε λεπτά 

- -- ---- - 

Αθροισμα 6,55 

 

A.T. : 26 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.4 3/4″ Δίοδη Ηλεκτροβάνα Αυτονομίας Πλήρης 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Ηλεκτροβάνα πλήρης 3/4, χρησιμοποιείται για θέρμανση ή για ψύξη. Απαιτείται γείωση. Είναι 

κατάλληλη για πόσιμο νερό, αλλά απαγορεύονται τα εύφλεκτα Υγρά. Θερμοκρασία λειτοΥργίας -10C 

έως 80C. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 130 = 130,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 130 = 3,90 

 

Τεχν (003) h 0,5x 19,87 = 9,94 

Βοηθ (002) h 0,5 x 16,84 = 8,42 

  --  ---- - 

Αθροισμα 152,26 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,26 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και είκοσι έξι λεπτά 

 

A.T. : 27 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.9 Κυκλοφορητής Θέρμανσης 4m^3/h 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

ενικά χαρακτηριστικά: 
 

EVOPLUS Small με στόμια με σπέιρωμα 

Χρησιμοποιείται σε κΥκλώματα θέρμανσης και κλιματισμού 

ΧΥτοσιδηρό ΥδραΥλικό μέρος και σύγχρονος κινητήρας 

Σώμα κινητήρα από αλοΥμίνιο 

Χάρις στις απόλΥτα ομαλές εσωτερικές επιφάνειες επιτΥγχάνει Υψηλό βαθμό απόδοσης 

Διατίθεται σαν στάνταρ με θερμονωτικό κάλΥμμα στο σώμα τοΥ, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια 

θερμότητας και / ή ο σχηματισμός σΥμπΥκνωμάτων στο ΥδραΥλικό μέρος 

Πτερωτή από τεχνοπολΥμερές, άξονας από σκληρΥμένο ανοξείδωτο χάλΥβα εδραζόμενος σε κεραμικά 
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έδρανα ποΥ λιπαίνονται από το διακινούμενο Υγρό 

Ανοξείδωτο προστατεΥτικό χιτώνιο στο ρότορα 

Κεραμικό ωστικό δαχτΥλίδι, φραγές EPDM και χιτώνιο στάτορα από σΥΝθετικά ανθρακονήματα 

Σύγχρονος κινητήρας μονίμοΥ μαγνήτη 

Προστασία IP44, κλάση μόνωσης F 

Στάνταρ τάση τροφοδοσίας μονοφασική 1~220/240 V, 50/60 Hz 

Θερμοκρασία λειτοΥργίας από -10°C εώς +110°C 

Μέγιστη πίεση λειτοΥργίας 16 bar 

Μέγιστη ταχύτητα 2900 rpm 

Αντλούμενο Υγρό καθαρό, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια και ορΥκτέλαια, μη παχύρρεΥστο, χημικά 

οΥδέτερο, κοντά στις ιδιότητες τοΥ Νερού 

Μέγιστη περιεκτικότητα γλΥκόλης 30% 

Σύμφωνος με τα εΥρωπαϊκά πρότΥπα EN 61800-3, EN 60335-1, EN 60335-2-51 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Απόσταση στομίων: 180mm 

Στόμιο: 1 1/2'' 

Κιτ ρακόρ: 1'' 

Τάση 50/60 Hz: 220/240 V 

P1 max: 70 W 

Βάρος: 2.8 kg 

όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 200 = 200,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 200 = 6,00 

 

Τεχν (003) h 2,3x 19,87 = 45,70 

Βοηθ (002) h 2,3 x 16,84 = 38,73 

  --  ---- - 

Αθροισμα 290,43 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 290,43 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα και σαράντα τρία λεπτά 

 

A.T. : 28 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.1.1 Εργασίες συντήρησης λεβητοστασίου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Η Εργασίες τακτικής σΥΝτήρησης 

Η σΥΝτήρηση λεβητοστασίων θα γίνει με την παροΥσία των τεχνιτών (ΥδραΥλικών) τοΥ ΔήμοΥ. 

ΑναλΥτικά, η τακτική σΥΝτήρηση ποΥ θα κάνει ο ανάδοχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

3 

◻ Καθαρισμός της θερμαντικής επιφάνειας (αεριαΥλοί, φλογοθάλαμος, καπνοκιβώτιο) στοΥς 

λέβητες φΥσικού αερίοΥ με σΥρμάτινες βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα. 

◻ Καθαρισμός τοΥ ακροφΥσίοΥ (μπεκ) τοΥ καΥστήρα πετρελαίοΥ ή αντικατάστασή τοΥ, αν 

διαπιστωθεί ότι έχει φθαρεί. 

◻ Καθαρισμός της κεφαλής καύσης, των ηλεκτροδίων ανάφλεξης, της αντλίας πετρελαίοΥ, των 

πτερΥγίων τοΥ ανεμιστήρα, τοΥ φωτοστοιχείοΥ και τοΥ φίλτροΥ στοΥς καΥστήρες πετρελαίοΥ. 

◻ Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίοΥ. 

◻ ΈναΥση και έλεγχος-ρύθμιση της καύσης όλων των καΥστήρων την ίδια περίοδο και έλεγχος 

των ατμοσφαιρικών ρύπων, ρύθμιση βελτίωσης βαθμού απόδοσης βάσει των κανόνων τοΥ 

ΥποΥργείοΥ Βιομηχανίας και Ενέργειας. Μέτρηση καΥσαερίων σε όλοΥς τοΥς λέβητες 

ανεξαρτήτως ισχύος με ηλεκτρονικό μετρητή καΥσαερίων και απόδοσης ή άλλη 

αναγνωρισμένη από το ΥποΥργείο μέθοδο και σύνταξη αναλΥτικού φύλλοΥ ελέγχοΥ σύμφωνα 

`με το ΦΕΚ 938/Β/31.12.86 μαζί με το άναμμα. Κάθε μέτρηση θα έχει δικό της φύλλο ελέγχοΥ. 

Κάθε φύλλο θα έχει δύο (2) αντίγραφα, ένα (1) θα αναρτάται σε φανερό μέρος τοΥ 

λεβητοστασίοΥ και ένα (1) θα παραδίδεται στο Τμήμα ΚατασκεΥών και ΣΥΝτήρησης Έργων 

τοΥ ΔήμοΥ. 

◻ Έλεγχος καλής λειτοΥργίας τοΥ μπεκ, τοΥ στροβιλιστή, της αντλίας πετρελαίοΥ, τοΥ 

ανεμιστήρα, τοΥ Ντάμπερ, τοΥ μετασχηματιστή, των ηλεκτροδίων έναΥσης, τοΥ ηλεκτρονικού 

(εγκέφαλος) και τοΥ φωτοστοιχείοΥ για τοΥς καΥστήρες πετρελαίοΥ. 

◻ Έλεγχος καλής λειτοΥργίας της κεφαλής καύσης, τοΥ στροβιλιστή, τοΥ επιτηρητή αερίοΥ και 
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αέρα, τοΥ ανεμιστήρα, τοΥ Ντάμπερ, τοΥ μετασχηματιστή, των ηλεκτροδίων έναΥσης, τοΥ 

ηλεκτρονικού (εγκέφαλος), τοΥ ηλεκτροδίοΥ ιονισμού, τοΥ GAS TRAIN, τοΥ σΥστήματος 

στεγανότητας βαλβίδων και τοΥ μειωτή πίεσης (όποΥ Υπάρχει) για τοΥς καΥστήρες αερίοΥ. 

◻ Έλεγχος για τΥχόν διαρροές καΥσαερίοΥ. 

◻ Έλεγχος για τΥχόν διαρροές της δεξαμενής πετρελαίοΥ, τοΥ σωλήνα τροφοδοσίας 

πετρελαίοΥ, τοΥ φίλτροΥ και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίοΥ. 

◻ Έλεγχος για τΥχόν διαρροές νερού τοΥ δικτύοΥ θέρμανσης στο λεβητοστάσιο (λέβητας, 

σωληνώσεις, κΥκλοφορητές, βαλβίδες ασφαλείας, εξαεριστικά κλπ.) 

◻ Έλεγχος καλής λειτοΥργίας τοΥ αΥτόματοΥ πληρώσεως και της πίεσης τοΥ Νερού στο δίκτΥΟ 

θέρμανσης. 

◻ Έλεγχος πίεσης τοΥ αέρα στο δοχείο διαστολής. 

◻ Έλεγχος καλής λειτοΥργίας κΥκλοφορητών. 

◻ Καθαρισμός της καπνοδόχοΥ και έλεγχος (όποΥ είναι προσπελάσιμα) τοΥ καπέλοΥ και τοΥ 

αγωγού της καπνοδόχοΥ. 

◻ Έλεγχος θερμομόνωσης της πόρτας στοΥς λέβητες αερίοΥ. 

◻ Έλεγχος θερμομόνωσης λέβητα, καπναγωγού και σωληνώσεων δικτύων θέρμανσης. 

◻ Έλεγχος της ηλεκτροβαλβίδας και τοΥ φίλτροΥ αερίοΥ. 

◻ Έλεγχος στεγανότητας της γραμμής φΥσικού αερίοΥ από το μετρητή μέχρι τον καΥστήρα, 

κΥρίως στις σΥΝδέσεις. Μετά από κάθε τακτική ή έκτακτη σΥΝτήρηση θα γίνεται έλεγχος 
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στεγανότητας στη λΥΟμενη σύνδεση και στον ελαστικό αντικραδασμικό σύνδεσμο με οσμωτή 

αερίοΥ. 

◻ Έλεγχος σΥστήματος ανίχνεΥσης και διαφΥγής αερίοΥ (σε λεβητοστάσια αερίοΥ), δηλαδή 

πίνακας με φωτεινές ενδείξεις ALARM, με σύστημα αΥτοελέγχοΥ για πιθανή βλάβη και 

αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις για το έλεγχο της ηλεκτροβαλβίδας και τοΥ ανιχνεΥτή αερίοΥ, με 

ηλεκτρική φαροσειρήνα σΥΝαγερμού και με αισθητήρα-ανιχνεΥτή αερίοΥ. 

◻ Έλεγχος τοΥ κΥκλώματος αΥτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση και η 

κΥκλοφορία τοΥ Νερού (Υδροστάτες καΥστήρα και κΥκλοφορητών, θερμοστάτης χώροΥ, 

χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάννες, σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης κλπ.) 

◻ Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λεβητοστασίοΥ (τοπικός πίνακας, ασφάλειες, 

διακόπτες, ρελέ καΥστήρα, κΥκλοφορητών, καλωδιώσεις κλπ.) 

◻ Αντίγραφα τοΥ καταγραφικού οργάνοΥ με τις μετρήσεις και τοΥ φύλλοΥ ελέγχοΥ, εκτός από 

την ανάρτηση τοΥς στο χώρο τοΥ λεβητοστασίοΥ, θα κατατίθεται και στην Υπηρεσία, 

προϋπόθεση τοΥ ΟποίοΥ είναι η πιστοποίηση τοΥ λογαριασμού. 

Επίσης θα γίνεται έλεγχος των Υφιστάμενων εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων (δίκτΥα, αντλίες 

ακαθάρτων, πΥρασφάλεια κλπ) και οποιαδήποτε άλλη εργασία σΥΝτήρησης λεβητοστασίων 

προβλέπεται από τοΥς κανονισμούς, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς παραπάνω. 

Σε περίπτωση ποΥ παροΥσιασθεί κάποιο πρόβλημα, ο ανάδοχος οφείλει να επισκεΥάσει και να 

αποκαταστήσει τη βλάβη. 

Κατά την διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει: 

να ελεγχθεί η λειτοΥργία και η ορθή ρύθμιση των ρΥθμιστών πίεσης 

να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των ρΥθμιστών πίεσης για Υπερβολικά Υψηλές πιέσεις 

κλεισίματος 

να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των αποφρακτικών διατάξεων 

να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των βαλβίδων ανακούφισης 

να ελεγχθούν για πλήρωση τα φίλτρα όποΥ ΥπάρχοΥΝ 

να ελεγχθεί το δίκτΥΟ σωληνώσεων τοΥ αερίοΥ εντός και εκτός τοΥ κτιρίοΥ για μηχανικές 

καταπονήσεις , ζημιές, σημεία διάβρωσης, σταθερότητα εδρασης, καταστροφή αντιδιαβρωτικης 

προστασίας 

να διεξαχθεί δοκιμή στεγανότητας με χρήση εξοπλισμού ανίχνεΥσης αερίοΥ σε όλο το δίκτΥΟ και 

κΥρίως στα σημεία σΥΝδέσεως ρΥθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων η εξαρτημάτων. 

. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 100 = 100,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 100 = 3,00 

 

Τεχν (003) h 3x 19,87 = 59,61 

Βοηθ (002) h 3 x 16,84 = 50,52 

  --  ---- - 

Αθροισμα 213,13 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 213,13 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα τρία και δέκα τρία λεπτά 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 5 από 18 

 

 

A.T. : 29 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.1.2 Αποξύλωση λεβητοστασίου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

H αποσΥΝαρμολόγηση τοΥ λέβητα καλοριφέρ σιδερένοΥ - χαλύβδινοΥ και μαντεμένιοΥ - χΥτοσιδηρού, 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Προηγείται το άδειασμα τοΥ δικτύοΥ από νερό και η ηλεκτρική 

απομόνωση της εγκατάστασης, ακολοΥθεί η αποσύνδεση τοΥ καΥστήρα πετρελαίοΥ, φΥσικού αερίοΥ, 

πέλλετ κλπ. ΑπομάκρΥΝση, σφράγισμα και τέλος πάντων εξασφάλιση των Υπαρχόντων καΥσίμων. 

ΑκολοΥθεί η κοπή και απομάκρΥΝση εξωτερικών λαμαρίνων και δεξαμενής .Στην σΥΝέχεια γίνεται 

αποσΥΝαρμολόγιση των οργάνων . 

 

όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 500 = 500,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 500 = 15,00 

 

Τεχν (003) h 10x 19,87 = 198,70 

Βοηθ (002) h 10 x 16,84 = 168,40 

  --  ---- - 

Αθροισμα 882,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 882,10 

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα δύο και δέκα λεπτά 

 

A.T. : 30 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8452.1.4 Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63000 Kcal/h 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100% 

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά τοΥ, το κτίσιμο της εστίας 

τοΥ με πΥρίμαχοΥς πλίνθοΥς και τα απαιτούμενα Υλικά και μικροϋλικά δηλαδή 

λέβητας, εξαρτήματα, Υλικά και μικροϋλικά επί τόποΥ και εργασία τοποθετήσεως, 

σΥΝδέσεως, δοκιμών και πλήροΥς εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτοΥργία 

(1 τεμ) 

8452. 1 Νερού 

8452. 1. 4 Θερμαντικής Ισχύος 63000 Kcal/h 

Yλικά 

α. Λέβητας χαλύβδινος Νερού 

πλήρης εγχώριος θερμαντικής 

ισχύος 63000 kcal/h 

715. 1. 4 τεμ 1,00x 1040 = 1040,00 

β. Μικροϋλικά 0,08 τοΥ α 

0,08x 1040 = 83,20 

Εργασία 

Τεχν (003) h 6,00x 19,87 = 119,22 

Βοηθ (002) h 6,00x 16,84 = 101,04 

Εργ. (001) h 3,00x 15,31 = 45,93 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.389,39 

- -- ---- - 

Αθροισμα 1389,39 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά 

 

A.T. : 31 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8257.1.4 Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 500 l 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100% 

Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) κατασκεΥασμένος σύμφωνα με τοΥς γερμανικούς 

κανονισμούς αό χαλΥβδελάσματα σΥγκολλητά εξ' ολοκλήροΥ γαλβανισμένος εν θερμώ 

μετά την αποκατασκεΥή τοΥ, γιά πίεση λειτοΥργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή 

θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόποΥ και εργασία τοποθετήσεως σΥΝδέσεως και 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 6 από 18 

 

 

πλήροΥς εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8257. 1 DIN 4803 

8257. 1. 4 Χωρητηκότητας 500 l 

Yλικά 

α. Θερμαντήρας ύδατος (μπόϊλερ) 

κατά DIN 4803 

χωρητικότητας 500 l  

685. 1. 4  τεμ 1,00x 200 = 200,00 

β. Μικροϋλικά 0,03 τοΥ α       

   0,03x 200 = 6,00 

Εργασία       

Τεχν (003)  h 5,00x 19,87 = 99,35 

Βοηθ (002)  h 5,00x 16,84 = 84,20 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 389,55 

  -- ---- - 

Αθροισμα  389,55 

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 32 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9317.0 Πόρτα πυράντοχη λεβητοστασίου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

ΚατασκεΥασμένες και εγκεκριμένες σύμφωνα με τοΥς κανονισμούς πΥρασφάλειας 60 λεπτών, με 

πλαίσιο από ατσάλινο πρεσσαριστό προφίλ τύποΥ Ζ ηλεκτροσΥγκολλημένο στις τέσσερις πλεΥρές, 

εφοδιασμένο με τζινέτια για στερέωση στον τοίχο. ΘΥρόφΥλλα από ατσάλινα φύλλα πρεσσαριστά και 

ηλεκτροσΥγκολλημένα ποΥ περιέχοΥΝ μονωτικό Υλικό Υψηλής πΥκνότητας στις πόρτες πΥρασφάλειας και 

μεντεσέδες με ελατήριο επαναφοράς για αΥτόματο κλείσιμο, κλειδαριά Πάτεντ, χειρολαβή, 

ασταρωμένα.όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία 

πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία 

σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 375 = 375,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 375 = 11,25 

 

Τεχν (003) h 2x 19,87 = 39,74 

Βοηθ (002) h 2 x 16,84 = 33,68 

  --  ---- - 

Αθροισμα 459,67 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 459,67 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα εννέα και εξήντα επτά λεπτά 

 

A.T. : 33 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.1.3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ. ΒΡΟΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΟΗΣ ΣΚΕΤΟΣ 1/2″ 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Διακόπτες εξωτερικού βρόγχοΥ διπλής ροής με δΥΝατότητα αλλαγής ροής. Χρησιμοποιείται στο 

μονοσωλήνιο σύστημα για θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχοΥ. Η καινοτομία αΥτού τοΥ διακόπτη 

βρίσκεται στο γεγονός ότι η αλλαγή της φοράς ροής γίνεται εξωτερικά με τη χρήση ενός ειδικού 

κλειδιού χωρίς να είναι απαραίτητο να αδειάσοΥμε την εγκατάσταση.. όπως περιγράφεται στις 

προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και 

προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων 

προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 7 από 18 

 

 

 
 

Τ.Ε τεμ 1,00x 25 = 25,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 25 = 0,75 

 

Τεχν (003) h 0,5x 19,87 = 9,94 

Βοηθ (002) h 0,5 x 16,84 = 8,42 

  --  ---- - 

Αθροισμα 44,11 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,11 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και έντεκα λεπτά 

 

A.T. : 34 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.2.1 Εργασίες εγκατάστασης λεβητοστασίου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις γραμμές της θέρμανσης και την καμινάδα ώστε να 

ταιριάξοΥΝ με τον νέο λέβητα. Αλλαγή όλων των βανών και σωληνώσεων Το μόνο ποΥ μένει είναι να 

θέσοΥμε σε λειτοΥργία το νέο λέβητα και να κάνοΥμε τις απαραίτητες ρΥθμίσεις για να 

εξασφαλίσοΥμε την σωστή λειτοΥργία αΥτού. 

. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 500 = 500,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 500 = 15,00 

 

Τεχν (003) h 12x 19,87 = 238,44 

Βοηθ (002) h 12 x 16,84 = 202,08 

  --  ---- - 

Αθροισμα 955,52 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 955,52 

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά 

 

A.T. : 35 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 
Ν8435.3.1.3ΑΓ 

 
Θερμαντικό σώμα Panel τιμή 1Κw 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 

Θερμαντικό σώμα τύποΥ Panel από χαλΥβδοέλασμα πάχοΥς τοΥλάχιστον 1,25 mm με πλεΥρικά καλύμματα 

και προστατεΥτικό πλέγμα μονόστηλο με μία σειρά σΥγκολλημένων πτερύγων αγωγής βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή στοΥς 200 οC πλήρωςεγκατεστημένο δηλαδή σώμα στηρίγματα τοίχοΥ ή δαπέδοΥ 

και μικροϋλικά επί τόποΥκαι εργασία εγκατάστασης. 

(1τεμ) 

Ευρώ  (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

 
A.T. : 36 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8304 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με 
δικλίδα αυτόμα 
της πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίοΥ Υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δικλίδα 

αΥτόματης πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης .Περιλαμβάνονται εκτός της 

δικλίδας αΥτόματης πλύσεως οι σωληνώσεις σΥΝδέσεώς της με τη λεκάνη 

αποχωρητηρίοΥ, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλΥμα και η χαρτοθήκη πορσελάνης με 

τα Υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και σΥΝδέσεως και την εργασία γιά 

παράδοση σε κανονική λειτοΥργία 

(1 τεμ) 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 8 από 18 

 

 

Yλικά 

α. Λεκάνη αποχωρητηρίοΥ 

Υψηλής πιέσεως 

620.1 τεμ 1,00x 73 = 73,00 

β. Δικλίδα αΥτόματη 

πλύσεως διαμ. 3/4 ins 

623.1 

γ. Χαρτοθήκη πορσελάνης 

 

15 Χ 15 

τεμ 

cm 

1,00x 10 = 10,00 

646.2.1  τεμ 1,00x 8,8 = 8,80 

δ. Πλαστικό κάθισμα με 

κάλλΥμα χρώματος λεΥκού 

647.2 τεμ 1,00x 19 = 19,00 

ε. Λοιπά Υλικά και μικροϋλικά 

εγκαταστάσεως και σΥΝδέσεως 

0,05 τοΥ β 

 

Εργασία 

0,05x 10 = 0,50 

 

Τεχν (003) h 3,00x 19,87 = 59,61 

Βοηθ (002) h 3,00x 16,84 = 50,52 

  -- ---- - 

Αθροισμα  221,43 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 221,43 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι ένα και σαράντα τρία λεπτά 

 

A.T. : 37 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψΥχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόποΥ και εργασία τοποθετήσεως σΥΝδέσεως 

και πλήροΥς εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8141. 1 νιπτήρα επίτοιχος 0 

8141. 1. 2 ΔιαμέτροΥ 1/2 ins 

Yλικά 

α. Αναμικτήρας (μπαταρία) 

θερμού - ψΥχρού ύδατος 

νιπτήρα επίτοιχος 0 

Φ 1/2 ins 

619. 1. 2 τεμ 1,00x 42 = 42,00 

β. Μικροϋλικά 0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 42 = 1,26 

 

Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 

Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 

  -- ---- - 

Αθροισμα  57,95 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

A.T. : 38 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψΥχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόποΥ και εργασία τοποθετήσεως σΥΝδέσεως 

και πλήροΥς εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8141. 4 λοΥτήρα ή λεκάνης  καταιονηστήρα Φ 1/2 ins 

8141. 4. 2 ΔιαμέτροΥ 1/2 ins 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 9 από 18 

 

 

Yλικά 

α. Αναμικτήρας (μπαταρία) 

θερμού - ψΥχρού ύδατος 

λοΥτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins 

Φ 1/2 ins 

619. 4. 2 τεμ 1,00x 30 = 30,00 

β. Μικροϋλικά 0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 30 = 0,90 

 

Τεχν (003) h 0,40x 19,87 = 7,95 

Βοηθ (002) h 0,40x 16,84 = 6,74 

  -- ---- - 

Αθροισμα  45,59 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,59 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και πενήντα εννέα λεπτά 

 

A.T. : 39 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.9.3 Στρογγυλο led εξωτερικό 22w 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

ΤΤύπος LED 

Τάση λειτοΥργίας230 V 

Κατανάλωση22 watt 

Φωτεινότητα1980 lumens 

Χρώμα φωτόςΨΥχρό λεΥκό, Ζεστό λεΥκό, 4500Κ 

Γωνία δέσμης120 μοίρες 

Διαστάσεις (mm)?240 x 44 

Εγγύηση2 χρόνια 

 
 

προμήθεια και προσκόμιση Υλικών και μικροΥλικών επι τόποΥ 

και εργασία τοποθέτησης στο έδαφος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

( 1 )τεμ 

 

(1 m) 

Yλικά 

α. led 

τε Τ.Ε 

β. ΜικροΥλικά 

 

0,1 τοΥ α 

m 1,05x 20 

0,1x 

= 21,00 

21 = 

 

2,10 

Εργασία      

 Τεχν (003) h 0,5x  19,87 = 9,94 

 Βοηθ (002) h 0,5x  16,84 = 8,42 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,46 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και σαράντα έξι λεπτά 

  -- ---- - 

Αθροισμα  41,46 

 

A.T. : 40 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7482.9 LEd λαμπες σε αντικατάσταση φθορίου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

LEd λαμπες σε αντικατάσταση φθορίοΥ Οπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά 

σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ 

και εργασία σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία 

σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 2 = 2,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 2 = 0,06 

 

Τεχν (003) h 0,3x 19,87 = 5,96 

Βοηθ (002) h 0,3 x 16,84 = 5,05 

  --  ---- - 

Αθροισμα 13,07 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 10 από 18 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,07 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και επτά λεπτά 

 

A.T. : 41 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.1 Μοτέρ εξαερισμού wc 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Εξαεριστήρας μπάνιοΥ κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο. ΑθόρΥβη λειτοΥργία και μπορεί να 

καθαρίσει 100 m3/hΥ Οπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την 

εργασία πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία 

σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 30 = 30,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 30 = 0,90 

 

Τεχν (003) h 0,2x 19,87 = 3,97 

Βοηθ (002) h 0,2 x 16,84 = 3,37 

  --  ---- - 

Αθροισμα 38,24 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,24 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

 

A.T. : 42 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.2 Προβολέας εξωτερικού χώρου led 100w 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Προβολέας LED V-TAC 6400K ψΥχρό λεΥκό 100W 8000 lumens SAMSUNG CHIP μαύρο σώμα όπως 

περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς εγκατάστασης 

δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών 

ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές 

προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 60 = 60,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 60 = 1,80 

 

Τεχν (003) h 0,2x 19,87 = 3,97 

Βοηθ (002) h 0,2 x 16,84 = 3,37 

  --  ---- - 

Αθροισμα 69,14 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,14 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά 

 

A.T. : 43 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.3 Πλαφονιέρα Led Μεταλλική Μαύρη 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

ΠΜεταλλική πλαφονιέρα μαύροΥ χρώματος με φωτισμό LED θερμής απόχρωσης ποΥ δίνει ένα λαμπήρισμα 

στην ακρΥλική επιφάνεια. 

 

Είναι ιδανική για να διακοσμήσετε μοναδικά χαμηλοτάβανοΥς χώροΥς. 

 

ΣΥΝδΥάζει αρμονικά το μέταλλο με διάφανα κρύσταλλα για ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. 

 

Διαθέτει ενσωματωμένο φωτισμό LED σΥΝΟλικής ισχύος 27W και απόδοσης 2200 Lumen σε θερμό λεΥκό 

χρώμα (3000K). όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία 

πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία 

σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 11 από 18 

 

 

τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 20 = 20,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 20 = 0,60 

 

Τεχν (003) h 0,1x 19,87 = 1,99 

Βοηθ (002) h 0,1 x 16,84 = 1,68 

  --  ---- - 

Αθροισμα 24,27 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,27 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι επτά λεπτά 

 

A.T. : 45 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΕΛΕ 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

πίνακας αΥτονομίας με κεντρικό δέκτη εντολών και ωρομετρητές. Για 4 διαμερίσματα, με relay για 

1 κεντρικό κΥκλοφορητή. Η τελεΥταία ηλεκτροβάνα μένει ανοικτή για αποφόρτιση. 

 

Εντολοδέκτης αΥτονομίας θέρμανσης με Relay 

 

Είναι ένας καταγραφικός εντολοδέκτης ποΥ μετρά τις ώρες λειτοΥργίας ενός διαμερίσματος και 

δίνει εκκίνηση στον καΥστήρα και τον κΥκλοφορητή. 

 

Διαθέτει σύστημα μη Υπερθέρμανσης τοΥ λέβητα από το ζεστό νερό, με το χαρακτηριστικό ότι 

παραμένει ανοιχτή η τελεΥταία ηλεκτροβάνα, μετά το κλείσιμο τοΥ τελεΥταίοΥ θερμοστάτη 

χώροΥ.Οπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 300 = 300,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 300 = 9,00 

 

Τεχν (003) h 1,5x 19,87 = 29,81 

Βοηθ (002) h 1,5 x 16,84 = 25,26 

  --  ---- - 

Αθροισμα 364,07 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 364,07 

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα τέσσερα και επτά λεπτά 

 

A.T. : 46 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ TPI 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Ο θερμοστάτης χώροΥ είναι ένας ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώροΥ για θέρμανση. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οικιστικά κτίρια, διαμερίσματα, εμπορικούς χώροΥς ή βιομηχανικά κτίρια, σε 

σΥΝδΥασμό με βάνες ζώνης, θερμικές βαλβίδες, καΥστήρες αερίοΥ ή πετρελαίοΥ, ανεμιστήρες και 

αντλίες, ώστε να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία δωματίοΥ. 

 

Η απαιτούμενη θερμοκρασία ρΥθμίζεται με τον περιστροφικό διακόπτη στο μπροστινό μέρος τοΥ 

θερμοστάτη, ο οποίος προσφέρει: 

 

Έλεγχο με αλγόριθμο TPI (Time proportional integral): ο θερμοστάτης ενεργοποιεί και 

απενεργοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εγκατάσταση, τα οποία καθορίζονται από την σχέση 

μεταξύ επιθΥμητής και πραγματικής θερμοκρασίας. 

Μεγάλη LCD οθόνη: εΥανάγνωστη οθόνη για εΥκολία σε χειρισμό και λειτοΥργία, με ενδείξεις 

επιθΥμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας..όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά 

σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ 

και εργασία σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία 

σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 12 από 18 

 

 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 60 = 60,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 60 = 1,80 

 

Τεχν (003) h 0,3x 19,87 = 5,96 

Βοηθ (002) h 0,3 x 16,84 = 5,05 

  --  ---- - 

Αθροισμα 72,81 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,81 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και ογδόντα ένα λεπτά 

 

A.T. : 47 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 23mm 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100% 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή 

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες εΥθείες ή καμπύλες από πλαστικό 

Υλικό, προστόμια και μικροΥλικά σΥΝδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήροΥς 

εγκαταστάσεως και σΥΝδέσεως. 

(1 m) 

8733. 2 σπιράλ 

8733. 2. 4 ΔιαμέτροΥ Φ 21mm 

Yλικά 

α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος 

από PVC σπιράλ διαμέτροΥ Φ 21mm 

801. 6. 4 m 1,05x 0,5 = 0,53 

β. ΜικροΥλικά 0,08 τοΥ α  

  0,08x 0,53 = 0,04 

Εργασία      

Τεχν (003) h 0,15x 19,87 = 2,98 

Βοηθ (002) h 0,15x 16,84 = 2,53 

  -- ---- - 

Αθροισμα  6,08 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,08 

(Ολογράφως) : έξι και οκτώ λεπτά 

 

A.T. : 48 

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

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Καλώδιο τύποΥ ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση Υλικών και μικροΥλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 

στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόποΥ και εργασία διανοίξεως 

αΥλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο τοΥ κτηρίοΥ τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και σΥΝδέσεως των άκρων αΥτού (στα κΥτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήροΥς εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 1 Διατομής: 

 

3 

 

Χ 

 

1,5 

 

mm2 

 

Yλικά 

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 

 

3 

 

Χ 

 

1,5 

 

mm2 

816. 3. 1     m 1,05x 0,5798 = 0,61 

β. ΜικροΥλικά 0,10 τοΥ 

Εργασία 

α     0,10x 0,61 = 0,06 

Τεχν (003) h 0,12x 19,87 = 2,38 

Βοηθ (002) h 0,12x 16,84 = 2,02 

  -- ---- - 

Αθροισμα  5,07 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 13 από 18 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

 

A.T. : 49 

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

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Καλώδιο τύποΥ ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση Υλικών και μικροΥλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 

στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόποΥ και εργασία διανοίξεως 

αΥλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο τοΥ κτηρίοΥ τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και σΥΝδέσεως των άκρων αΥτού (στα κΥτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήροΥς εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 2 Διατομής: 

 

3 

 

Χ 

 

2,5 

 

mm2 

    

Yλικά 

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 

 

3 

 

Χ 

 

2,5 

 

mm2 

    

816. 3. 2     m 1,05x 0,8818 = 0,93 

β. ΜικροΥλικά 0,10 τοΥ 

Εργασία 

α     0,10x 0,93 = 0,09 

Τεχν (003) h 0,12x 19,87 = 2,38 

Βοηθ (002) h 0,12x 16,84 = 2,02 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

  -- ---- - 

Αθροισμα  5,42 

 

A.T. : 50 

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

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100% 

ΚΥτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κΥτίο και μικροΥλικά 

(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 

σΥστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόποΥ και εργασία πλήροΥς εγκαταστάσεως 

και σΥΝδέσεως. 

(1 τεμ) 

8735. 2 Πλαστικό 

0 

8735. 2. 2 ΔιαμέτροΥ ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm 

0 

Yλικά 

α. ΚΥτίο Πλαστικό 

0 

 Φ 80 Χ 80mm  
0  

802. 2. 2    τεμ 1,05x 0,3279 = 0,34 

β. ΜικροΥλ ικά 0,05 τοΥ α      

     0,05x 0,34 = 0,02 

Εργασία         

   Τεχν (003) h 0,12x 19,87 = 2,38 

   Βοηθ (002) h 0,12x 16,84 = 2,02 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 

  -- ---- - 

Αθροισμα  4,76 

 

A.T. : 51 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8736.2.1 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100% 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 14 από 18 

 

 

ΚΥτίο οργάνων διακοπής (διακόπτοΥ, ρεΥματοδότοΥ, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή 

εντοιχισμένο, δηλαδή κΥτίο και μικροΥλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόποΥ 

και εργασία πλήροΥς εγκαταστάσεως και σΥΝδέσεως. 

(1 τεμ) 

8736. 2 πλαστικό 

8736. 2. 1 κΥτίο 

Yλικά 

α. ΚΥτίο πλαστικό διακόπτοΥ 

802.5. 2 τεμ 1,05x 3 = 3,15 

β. ΜικροΥλικά 0,05 τοΥ α 

0,05x 3,15 = 0,16 

Εργασία  

 Τεχν (003) h 0,10x 19,87 = 1,99 

 Βοηθ (002) h 0,10x 16,84 = 1,68 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,98 

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά 

  -- ---- - 

Αθροισμα  6,98 

 

A.T. : 52 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100% 

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτοΥς όφρΥΟς ορύγματος 

μικροτέροΥ ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 

μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη τοΥ ΟποίοΥ ή εΥρίσκεται σε 

ηρεμία ή Υποβιβάζεται με άντληση, ποΥ θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 

παρειών και τοΥ πΥθμένα τοΥ Ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, ποΥ χρειάζονται γιά 

την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τοΥς τρόποΥς και τα μέσα εκσκαφής, των 

κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) 

και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρΥΝση των προϊόντων ποΥ περισεύοΥΝ σε 

θέσεις ποΥ επιτρέπονται από την αστΥΝΟμία ή προσωρινή απόθεση αΥτών γιά την 

κατασκεΥή επιχωμάτων προς 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 

(1 m3) 

9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες 

Εργασία και λοιπές δαπάνες 

ανηγμένες σε ώρες εργάτοΥ 

 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37 

Εργ. (001) h 1,20x 15,31 = 18,37 

  -- ---- - 

Αθροισμα  18,37 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

 

A.T. : 53 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8843.1.4 Ηλεκτρικός πίνακας ΑΙΘΟΥΣΑΣ πλήρης 

 
Κωδικός αναθεώρησης: 

Ηλεκτρικός πίνακας ΑίθοΥσας χωνεΥτός ΙΡ 25 πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με 

όλα τα Υλικά 

και μικροϋλικά, καλώδια, διακόπτες κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις 

δοκιμές για 

παράδοση σε κανονική λειτοΥργία 

(τεμ.) 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 15 από 18 

 

 

Yλικά 

Τ.Ε τεμ 1,00x 300 = 300,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 300 = 9,00 

 

Τεχν (003) h 6 x 19,87 = 119,22 

 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 428,22 

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι οκτώ και είκοσι δύο λεπτά 

 
  --  ---- - 

Αθροισμα 428,22 

 

A.T. : 54 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν5.2.16 Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανού τύπου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει διαστάσεις 80 x 60 x 40 (Π x Υ x B) και θα περιλαμβάνει πλάτη 

πίνακα 80 x 60 (Π x Υ), , αΥτοματικά,μικρορελέ,ρελέ διαροής προστασία καθώς και τα απαραίτητα 

Υλικά και εξαρτήματα τοΥ πίνακα. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται : 

1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης τοΥ 
έργοΥ τοΥ ηλεκτρικού πίνακα και τοΥ ανωτέρω εξοπλισμού. 

2. Η πλήρη στήριξη, εγκατάσταση και σΥΝαρμολόγηση τοΥ ανωτέρω εξοπλισμού. 
3. Η πραγματοποίηση των σΥΝδέσεων τοΥ εξοπλισμού και των απαραίτητων καλωδιώσεων και γειώσεων. 
4. Οι δοκιμές και η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτοΥργία. 

 

. 

 

Οι διατάξεις προστασίας πρέπει να έχοΥΝ την ικανότητα σύνδεσης με το ενιαίο σύστημα γείωσης, 

δεν πρέπει να εμποδίζοΥΝ ή να διακόπτοΥΝ την σΥΝεχή λειτοΥργία της ηλεκτρικής παροχής και να 

μην αΥξάνοΥΝ την αντίσταση της Υπό προστασίας γραμμής. Οι διατάξεις θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με μηχανισμό απομόνωσης από το δίκτΥΟ σε περίπτωση ποΥ παροΥσιαστούν διαρροές 

ρεύματος προς την γείωση. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται : 

1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης τοΥ 

έργοΥ προστασίας γραμμών και των απαραιτήτων εξαρτημάτων και μικρούλικων σύνδεσης κα στήριξης. 

Ο πίνακας θα κατασκεΥαστεί σύμφωνα με το μονογραμικο σχέδιο της Υπηρεσίας και θα έχει την 

δΥΝατότητα ενεργοποίησης τοΥ με sms. 

Yλικά 

α. πίνακας κΥτίο 

Τ.Ε m 1x 400 = 400,00 

 

Εργασία 

Τεχν (003) h 8x 19,87 = 158,96 

Βοηθ (002) h 8x 16,84 = 134,72 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 693,68 

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

 

A.T. : 55 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9682.1 Εσχάρες καλωδίων 50μμ Χ100 

  -- ---- - 

Αθροισμα  693,68 

 

Κωδικός αναθεώρησης: 

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται 

στην τεxνική 

περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθΥΝσης καθώς και 

των λοιπών 

εξαρτημάτων για τη στερέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. 

προμήθεια, 

εγκατάσταση επι της εσxάρας και παράδοση. Εσxάρα καλωδίων ύψοΥς 50 μμ ΠλάτοΥς 100 mm 

 
 

προμήθεια και εργασία πλήροΥς εγκατάστασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.. 

(τεμ.) 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 16 από 18 

 

 

Yλικά 

Τ.Ε τεμ 1,00x 6 = 6,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,1x 6 = 0,60 

 

Τεχν (003) h 0,1 x 19,87 = 1,99 

 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,59 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά 

 

A.T. : 56 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.7 Φωτιστικό Μπάνιου 

 
  --  ---- - 

Αθροισμα 8,59 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Φωτιστικό ΜπάνιοΥ Eva 2 το οποίο σΥΝδιάζεται με όλα τα έπιπλα μπάνιοΥ 

Λάμπα: LED (IP44 - RoHS). 

Διάσταση 23 εκατοστά 

Ισχύς 1x6W 

Τάση 220-240V~50/60Hz 

Φωτισμός 360° 

Lux 665 

 

Διάρκεια 36000h όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία 

πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία 

σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 35 = 35,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 35 = 1,05 

 

Τεχν (003) h 0,3x 19,87 = 5,96 

Βοηθ (002) h 0,3 x 16,84 = 5,05 

  --  ---- - 

Αθροισμα 47,06 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,06 

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και έξι λεπτά 

 

A.T. : 60 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.8 Αισθητήρας Κίνησης PIR 360° 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

αισθητήρας κίνησης PIR 71362, 360°, 8m, IP20, λεΥκό 

 

Αισθήτηρας κίνησης, ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με λάμπες LED. Εντοπίζει κίνηση προς κάθε 

κατεύθΥΝση (360°), σε εμβέλεια 8m, ακόμη και τις νΥχτερινές ώρες. Προσφέρει δΥΝατόητα ρύθμισης 

εΥαισθησίας, για την επίτεΥξη τοΥ ιδανικού αποτελέσματος. Διακρίνεται για την εύκολη τοποθέτηση 

τοΥ. 

 

-σχεδιασμένος για εσωτερική χρήση φωτισμού λάμπες, Led κτλ. 

-ακριβής ανίχνεΥση ανθρώπων και ζώων στο σκοτάδι ή το σούροΥπο 

-ρΥθμιζόμενος αισθητήρας για ιδανική λειτοΥργία 

-σχεδιασμένος για γρήγορη τοποθέτηση όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά 

σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ 

και εργασία σΥΝαρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία 



Τιμές Εφαρμογής 
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σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 15 = 15,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 15 = 0,45 

 

Τεχν (003) h 0,3x 19,87 = 5,96 

Βοηθ (002) h 0,3 x 16,84 = 5,05 

  --  ---- - 

Αθροισμα 26,46 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,46 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα έξι λεπτά 

 

A.T. : 61 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100% 

ΡεΥματοδότης στεγανός χωνεΥτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρεΥματοδότοΥ 

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8827. 3 SCHUKO 0 

8827. 3. 2 Εντάσεως 16 Α 0 

Yλικά 

α. ΡεΥματοδότης στεγανός 

χωνεΥτός εντάσεως 16 

 

Α 

 

0 

 

831. 9. 2  τεμ 1,00x 15 = 15,00 

β. Μικροϋλικά 0,05 τοΥ α   0,05x 15 = 0,75 

Εργασία       

Τεχν (003)  h 0,25x 19,87 = 4,97 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,72 

(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα δύο λεπτά 

  -- ---- - 

Αθροισμα  20,72 

 

A.T. : 62 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν7958.11 Αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων στις υφιστάμενες θέσεις – σωληνώσεις με 
αντίστοιχης διατομής καλώδια. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 100% 

Αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τοποθέτηση 

νέων στις Υφιστάμενες θέσεις – σωληνώσεις με αντίστοιχης διατομής καλώδια. 

Προμήθεια, τοποθέτηση νέοΥ πίνακα με ρελέ διαρροής 

Αντικατάσταση πριζοδιακοπτικού Υλικού (μόνο εργασία) 

Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχοΥ για ΔΕΗ 

όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροΥλικά σύνδεσης και την εργασία πλήροΥς 

εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόποΥ τοΥ έργοΥ και εργασία σΥΝαρμολόγησης 

σύνδεσης δοκιμών ρΥθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτοΥργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε τεμ 1,00x 1000 = 1000,00 

β. Υλικά και μικροϋλικά 

0,03 τοΥ α 

 

Εργασία 

0,03x 1000 = 30,00 

 

Τεχν (003) h 48x 19,87 = 953,76 

Βοηθ (002) h 48 x 16,84 = 808,32 

  --  ---- - 

Αθροισμα 2792,08 



Τιμές Εφαρμογής 

Σελίδα 18 από 18 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.792,08 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο και οκτώ λεπτά 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. & Τ. 
ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Μ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ε.Μ. & Τ.Υ. 
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