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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.3 Αποξήλωση  εγκαταστάσεων θέρμανσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 100%

Αποξήλωση και απομάκρυνση υπαρχόντων εγκ/σεων θέρμανσης  κτιρίου
( σωληνώσεων φυσικου αερίου, κ.λ.π.) και διαμόρφωση του υπάρχοντος φρεατίου αποχέτευσης με 
σκυρόδεμα ώστε να τοποθετηθεί εντός του το αντλητικό ακαθάρτων υδάτων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 367,10
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm



Σελίδα 6 από 18



Τιμολόγιο μελέτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
8431.  2    Τρίστηλα
8431. 2.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,66
(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.3.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 505 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
8431.  3    Τετράστηλα
8431. 3.  3  Αξονικού ύψους  505 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,42
(Ολογράφως) : σαράντα δύο και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.1.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με
χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη
(1 τεμ)
8445.1  Διαμέτρου  1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,85
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8432 Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ εγχώρια ή οίκου του εξωτερικού, χαλύβδινα βαμμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή  σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 Κcal/h)
8432.λ1   Τύπου  λ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,11
(Ολογράφως) : έντεκα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Χρονο-θερμοστάτης χώρου εβδομαδιαίος, ηλεκτρονικός, επίτοιχος, με οθόνη υγρών 
κρυστάλλων
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Επίτοιχος εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης της σειράς με οθόνη υγρών κρυστάλλων για την 
ένδειξη των λειτουργιών και τις θερμοκρασίας του χώρου, τρόπου λειτουργίας: αυτόματη εβδομαδιαία 
λειτουργία με ανεξάρτητο προγραμματισμό για κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, συνεχώς κανονική 
θερμοκρασία και συνεχώς μειωμένη θερμοκρασία, ήτοι θερμοστάτης  χώρου   με  τα μικροϋλικά  και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 129,03
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και τρία λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1’’

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2’’

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 3 έως 4’’

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8 100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 3 έως 4’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766 100%

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς. Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, 
διάστρωση αντισκωριακού μινίου με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση βερνικοχρώματος 
ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά
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A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 3,6 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 3,6 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως
Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   32x3,6   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,91

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40mm και πάχους 4,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40 mm και πάχους 4,5 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως
Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   40x4,5   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,17

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα επτά λεπτά
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A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.4 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 50mm και πάχους 5,6 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 50 mm και πάχους 5,6 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως
Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   50x5,6   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,97

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.5 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 63 mm και πάχους 7,1 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 63 mm και πάχους 7,1 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως
Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   63x7,1   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,27

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι επτά λεπτά
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A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.6 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 75 mm και πάχους 8,4 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 75 mm και πάχους 8,4 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως
Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   75x8,4   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 34,87

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.1 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 25 mm ( 13x25mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 25 mm ( 13x25mm)
(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  25

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,76
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.2 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 32mm ( 13x32mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 32 mm ( 13x32mm)
(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  32

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,16
(Ολογράφως) : δύο και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.3 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 40mm ( 13x40mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 40 mm ( 13x40mm)
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(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  40

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,56
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.4 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 50mm ( 13x50mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 50mm ( 13x50mm)
(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  50

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,16
(Ολογράφως) : τρία και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.5 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 63mm ( 13x63mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 63 mm ( 13x63mm)
(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  63

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,66
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.3.6 Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13  mm για 
σωλ φ 75mm ( 13x75mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ ( ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών) με σχήμα 
σωλήνων πάχους 13  mm για σωλ φ 75 mm ( 13x75mm)με  1η επικάλυψη απο διάφανο φίλμ πολυεστέρα,2η 
επικάλυψη απο αλουμίνιο και 3η επικάλυψη απο πολυαιθυλένιο.
(1 m)
8691.3   Διαμέτρου σωλήνων  75

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,16
(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Κωδικός αναθεώρησης:

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε
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A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m

Κωδικός αναθεώρησης:

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 
του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των 
παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία σκυροδέματος 
πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους 
τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8665.3 Κατασκευές απο ράβδους μορφοσιδήρου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευές απο ράβδους μορφοσιδήρου και σιδηρών ελασμάτων με συναρμογή με ηλεκτροσυγκόλληση προς 
διαμόρφωση στηριγμάτων αγωγών,σχαρών,βάσεων έδρασης μηχανημάτων,συσκευών,αντλιών 
κ.λ.π.διαμορφωμένες και βαμμένες διαμορφωμένες και βαμμένες μετά τη διαμόρφωση με δύο στρώσεις 
μινίου και μία ελαιοχρώματος,πλήρως εγκατεστημένες,δηλαδή προμήθεια,κατασκευή και τοποθέτηση.
1 kg.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.2 Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων DN 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Απαερωτής και διαχωριστής σωματιδίων DN 65  απο χάλυβα  ST 37 ( EN 10027) με μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας 110 βαθμοί Κελσίου και μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar g με φλάντζες κατα DIN PN 16 
,πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,στηρίγματα   δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία .Περιλαμβάνεται και η
εκκένωση του δικτύου και η επαναπλήρωσή του με νερό .
Θα είναι ενδεικτικού τύπου spirocombi της εταιρείας srirotech ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
(1 τεμ)
8473.1
8473.λ1.λ3   Χωριτηκότητας  300   l

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.480,97
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια ογδόντα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.3 Απαερωτής-διαχωριστής σωματιδίων DN 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Απαερωτής και διαχωριστής σωματιδίων DN 50 απο χάλυβα  ST 37 ( EN 10027) με μέγιστη θερμοκρασία 
λειτουργίας 110 βαθμοί Κελσίου και μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar g με φλάντζες κατα DIN PN 16 
,πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,στηρίγματα   δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.Περιλαμβάνεται και η 
εκκένωση του δικτύου και η επαναπλήρωσή του με νερό .Θα είναι ενδεικτικού τύπου spirocombi της 
εταιρείας srirotech ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
(1 τεμ)
8473.1
8473.λ1.λ3   Χωριτηκότητας  300   l
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.276,97
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9418.1 Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου panlel, οιουδήποτε τύπου 
και μεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Αποσύνδεση υφιστάμενου θερμαντικού σώματος, αποξήλωση και απομάκρυσνη μακράν από τον τόπο του έργου
με παράδοση του αποξηλωθέντος θερμαντικού σώματος σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία ή απόρριψή 
του σε κατάλληλα επιτρεπόμενο χώρο θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου panlel, 
οιουδήποτε τύπου και μεγέθους αποτελούμενου από οσαδήποτε στοιχεία, ήτοι θερμ. σώμα, υλικά 
(βαλβίδες πρασαγωγής και επιστροφής θερμού ύδατος, βαλβίδας εξαερισμού, υλικά στερεώσεως ή 
αναρτήσεως) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία αποσθβδεσης, αποξηλώσεως και ενδεχόμενη υδραυλική 
απομόνωση τμήματος δικτύου, εκκένωση, επαναπλήρωση και εξαερισμό δικτύου θέρμανσης.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.4.1 Σύστημα αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων VPS (Valve Proving System)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σύστημα αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων VPS (Valve Proving System) το οποίο ελέγχει την
στεγανότητα των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου του καυστήρα πριν την εκκίνηση λειτουργίας του 
ανεμιστήρα και των λοιπών λειτουργιών του καυστήρα. P max 500 mbar.
Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) πρέπει να  είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ1643, CE-0085 AP0168,
CE-0036 και κατά Gas Appliance Directive GAD 90/396, Pressure Equipment Directive PED 97/23 και να 
ειναι κατάλληλος για τις οικογένειες αερίων 1, 2 και 3 όπως και για άλλα ουδέτερα καύσιμα αέρια.
Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της στεγανότητας της 
λειτουργίας των βαλβίδων από απόσταση. Είναι κατάλληλος και για TRD systems.
Πειλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όπως και η επέκταση της ράμπας του καυστήρα.
(1 τεμ)
Ν\8621.4.1   Διαμέτρου  2 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.131,82
(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τριάντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.1.1.3 Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου πλήρης
Περιλαμβάνει:  α)εκκένωση της εγκατάστασης ( του νερού) β)αποξήλωση των  παλιών συλλεκτών,των 
σωληνώσεων και όλων των εξαρτημάτων και μικρουλικών γ)  εγκατάσταση νέου ανάλογου συλλέκτη απο 
μαύρη σιδηροσωλήνα με τις απαραίτητες βαννες για απομόνωση των κλάδων καθώς και τις βάννες 
αντεπιστροφής ,με  έναν επιπλέον κλάδο 2" ή φ63 mm  δ)τοποθέτηση νέου  κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης 
ενδεικτικού τύπου wilo stratos 50/1-8 ή άλλου ισοδύναμου τύπου στο καινούργιο κλάδο που θα 
δημιουργηθεί και  τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων αυτοματισμού  ε) το βάψιμο των σωληνώσεων στ)  
νέο δοχείο διαστολής εάν απαιτείται με βαση  το οτι η εγκατάσταση νέων σωμάτων περιλαμβάνει 
επιπλέον θερμίδες  60.000 kcal/h περίπου ζ)πλήρωση της εγκατάστασης με νερό , εξαερώσεις κ.λ.π. και
θ) τις απαραίτητες δοκιμές δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και   εγκατάσταση  όλων  των  πιό πάνω  
κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών  με  τα απαιτούμενα  μικροϋλικά  και  την  εργασία  γιά την  
σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους  θερμάνσεως,  ρύθμιση  και  παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.128,95
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.8 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm 4ης γεννίας PP- 
RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για 
διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής
θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).
Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και
DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές
-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις 
διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν 
μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.
-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, 
κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για 
μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση
είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.
Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :
ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού - Πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) - Εξαρτήματα
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό 
κωνικό - Διαστάσεις
Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.
Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους 
το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως

Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   25x3,5   mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,22

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.2 Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας ή 
γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας ή γωνιακής, 
διαμέτρου 1/2 ins, με χειρολαβή ρυθμίσεως και εσωτερικό μανδύα, με προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη 
εγκατάσταση νέας όμοιας, πλήρως τοποθετημένη, μετά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εξαγωγής, 
απομάκρυσνης όμοιας υφιστάμενης μακράν από τον τόπο του έργου με παράδοση στην Υπηρεσία ή απόρριψη 
σε κατάλληλα επιτρεπόμενο χώρο όλων των αχρήστων υλικών.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετά εργασίας ενδεχόμενης υδραυλικής απομόνωσης τμήματος -
εκκένωσης δικτύου, επαναπλήρωσης, εξαερισμού δικτύου θέρμανσης, κλπ.
(1 τεμ.)
Ν\8445.1  Διαμέτρου  1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,52
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
8431.  2    Τρίστηλα
8431. 2.  2  Αξονικού ύψους  655 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,89
(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά
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A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.3.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
8431.  3    Τετράστηλα
8431. 3.  2  Αξονικού ύψους  655 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,84
(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.3.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως
(1 m2)
8431.  3    Τετράστηλα
8431. 3.  1  Αξονικού ύψους  905 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,26
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins
πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού
σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ
και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,21
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.2.1 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος δηλαδή η εργασία εξαγωγής φωτιστικού σώματος με την 
απαιτούμενη τεχνική ωστε να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα σε αυτό εξαρτήματα και παράδοσή του στις 
αποθήκες της υπηρεσίας.
To παρόν άρθρο δεν έχει ισχύ στην περίπτωση που η εργασία καθαίρεσης (αποξήλωσης) και 
επανεγκατάστασης του φωτιστικού σώματος τιμολογείται ιδιαίτερα με άλλο άρθρο.
(1 τεμ.)
Ν.9431.1  Υψος αποξήλωσης  από  3 μ.
έως 12 μ.
9431.11.2 Ισχύος  έως 250 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,69
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινη, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 
1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%



Σελίδα 16 από 18



Τιμολόγιο μελέτης

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 1/2 ins, με 
χειρολαβή ρυθμίσεως και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.
(1 τεμ)
Ν\8445.1  Διαμέτρου  1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,13
(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΗΛΜ 26.ΣΧΕΤ Μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή panel, οιουδήποτε τύπου και 
μεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, που περιλαμβάνει αποξήλωση και πλήρη εγκατάσταση σε 
νέα υποδεικνυόμενη θέση, εγκατεστημένου θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή panel, 
οιουδήποτε τύπου και μεγέθους αποτελούμενου από οσαδήποτε στοιχεία, ήτοι θερμαντικό σώμα, υλικά 
(βαλβίδες προσαγωγής και επιστροφής θερμού ύδατος, βαλβίδας εξαερισμού θερμ. σώματος, υλικά & 
μικροϋλικά στερεώσεως ή αναρτήσεως με επί τόπου εργασία πλήρους μετεγκατάστασης θερμαντικού 
σώματος, αποκοπή τυχόν υπαρχόντων μη λειτουργικών κλάδων σωληνώσεων (κατόπιν της εργασίας 
αποξήλωσης) και απομάκρυσνης μακράν από τον τόπο του έργου με απόρριψη σε κατάλληλα επιτρεπόμενο 
χώρο όλων των αχρήστων υλικών και έξοδα μετά εργασίας ενδεχόμενης υδραυλικής απομόνωσης τμήματος - 
εκκένωσης δικτύου, επαναπλήρωσης, εξαερισμού δικτύου θέρμανσης, διάτρησης και αποκατάστασης δομικών
στοιχείων γοα τη διέλευση σωληνώσεων, κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέων βαλβίδων προσαγωγής και 
επιστροφής θερμού ύδατος και βαλβίδας εξαερισμού θερμ. σώματος, αλλά δεν περιλαμβάνεται το κόστος 
προμήθειας, προσκόμισης και εγκατάστασης του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων διασύνδεσης του 
θερμαντικού σώματος με το υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης, που τιμολογείται ιδιαίτερα.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 87,00
(Ολογράφως) : ογδόντα επτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61
(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.1.1.1 Δίοδη βάνα ελέγχου ροής νερού θέρμανσης (ηλεκτροβάνα), ΡΝ 10 atm, ορειχάλκινη, με 
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό προοδευτικής λειτουργίας, διαμέτρου 1 in
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Δίοδη βάνα ελέγχου ροής νερού θέρμανσης (ηλεκτροβάνα)), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1 ins, ονομ. πίεσης
10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό προοδευτικής 
λειτουργίας, με πηνίο (actuator) 220 V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

N\Η09.1.1.1   με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό
προοδευτικής λειτουργίας
Ονομαστική διάμετρος  1 ins

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 101,72
(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδομήντα δύο λεπτά

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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