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ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

    

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

A.T. : 2.01  
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8028.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%  
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά 

και τη διάνοιξη οπών. 
(1 τεμ) 

Yλικά 
α. Σιφώνι Φ 50 mm 
Ν\556.1                         τεμ    1,10x                20 =         22,00 
β. Μικροϋλικά 0,15 του α                 0,15x                22 =          3,30 
 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87 
Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84 
-------------------------- 
Αθροισμα             62,01 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,01 

 (Ολογράφως) : εξήντα δύο και ένα λεπτό 

A.T. : 2.02  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Τοποθετημένος σε νιπτήρα 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.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0 
8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 
Yλικά 
α. Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού - ψυχρού ύδατος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα            0 
Φ  1/2      ins 
619. 2. 2                    τεμ    1,00x               44,6 =          44,60 
β. Μικροϋλικά 0,03 του α 
0,03x               44,6 =           1,34 
Εργασία 
Τεχν (003)           h       0,40x           19,87 =           7,95 
Βοηθ (002)           h       0,40x           16,84 =           6,74 
-------------------------- 
Αθροισμα             60,63 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,63 

 (Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.03  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως 

και τα εξαρτήματά του 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  
Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 
(1 τεμ) 
8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

         

Σελίδα 1 από 10 



 

Τιμές Εφαρμογής 

         
Yλικά 
α. Λεκάνη αποχωρητηρίου  χαμηλής 
πιέσεως πορσελάνης (ευρωπαϊκού) 
(καθημένου) τύπου 
620. 2                         τεμ    1,00x              80 =         80,00 
β. Τσιμεντοκονίαμα, ήλοι κλπ 
σε τσιμέντο 
026                                kg      20x          0,0999 =          2,00 
Εργασία 
Τεχν (003)                   h    3,00x           19,87 =         59,61 
Βοηθ (002)                   h    3,00x           16,84 =         50,52 
-------------------------- 
Αθροισμα            192,13 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13 

 (Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 2.04  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  
Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  1   επιχρωμιωμένη 
8178. 1.  1    απλή 
Yλικά 
α. Χαρτοθήκη  επιχρωμιωμένη 
απλή 
646. 1. 1                    τεμ    1,00x               2,27 =           2,27 
β. Μικροϋλικά (στηρίγματα, 
κοχλιοφόροι ήλοι κλπ) 
σε τσιμέντο 
026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30 
Εργασία 
Τεχν (003)           h    0,30x              19,87 =           5,96 
-------------------------- 
Αθροισμα              8,53 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53 

 (Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.05  
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8183.5 Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος, με συσκευή ψεκασμού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%  
Αναμικτήρας  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  επίτοιχος,  με  συσκευή  ψεκασμού,  ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
Yλικά 
α. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού 
ύδατος επίτοιχος με συσκευή 
ψεκασμού 
650.1                             τεμ    1,00x              44,6 =         44,60 
β. Μικροϋλικά  0,03 του α 
0,03x            44,6 =          1,34 
Εργασία 
Τεχν (003)                   h    0,60x           19,87 =         11,92 
Βοηθ (002)                   h    0,60x           16,84 =         10,10 
-------------------------- 
Αθροισμα             67,96 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,96 

 (Ολογράφως) : εξήντα επτά και ενενήντα έξι λεπτά 
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Τιμές Εφαρμογής 

         
A.T. : 2.06  

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 
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                850 =         850,00 
β. Μικροϋλικά 0,03 του α 
0,03x                850 =          25,50 
Εργασία 
Τεχν (003)           h    5,00x              19,87 =          99,35 
Βοηθ (002)           h    5,00x              16,84 =          84,20 
-------------------------- 
Αθροισμα           1059,05 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.059,05 

 (Ολογράφως) : χίλια πενήντα εννέα και πέντε λεπτά 

A.T. : 2.07  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 

διαστάσεων 40 Χ 50 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  
Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του 
πλήρης. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του 
προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων 
ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον 
αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η 
ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία 
κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8307.  1  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm 
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Yλικά 
α. Νιπτήρας  40  Χ  50  cm 
628. 1                      τεμ    1,00x                 32 =          32,00 
β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins 
ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο 
629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70 
γ. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού 
νερού (μπαταρία) διαμ. 1/2 ins 
619.2.2                       τεμ    1,00x               44,6 =          44,60 
δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 
γωνιακή  1/2 ins 
617.2.1                       τεμ    2,00x                 16 =          32,00 
ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ 
χρωμέ, πώμα στηρίγματα 
κλπ 0,30 του α 
0,30x                 32 =           9,60 
στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ 
διαστάσεων   36  Χ   48  cm 
636. 1                      τεμ    1,00x                 20 =          20,00 
ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους 
50  cm 
637.1. 1                    τεμ    1,00x                 15 =          15,00 
η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης 
διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. 
639.3                         τεμ    2,00x                  9 =          18,00 
θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη σταθερή, μονή 
644.1.1                       τεμ    1,00x                 20 =          20,00 
ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό- 
κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α 
0,03x                 32 =           0,96 
Εργασία 
Τεχν (003)           h    6,10x              19,87 =         121,21 
Βοηθ (002)           h    6,10x              16,84 =         102,72 
-------------------------- 
Αθροισμα            431,79 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 431,79 

 (Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.10  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%  
Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2 
Yλικά 
Αγωγός ΝΥΑ διατομής  1,5 
812. 1. 2                              mm    1,05x       0,1645 =         0,17 
Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα 
σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60 
Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51 
-------------------------- 
Αθροισμα              1,28 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28 

 (Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 
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Τιμές Εφαρμογής 

         
A.T. : 2.11  

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%  
Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2 
Yλικά 
Αγωγός ΝΥΑ διατομής  2,5 
812. 1. 3                              mm    1,05x       0,2606 =         0,27 
Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα 
σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60 
Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51 
-------------------------- 
Αθροισμα              1,38 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38 

 (Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.12  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2 

   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.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2 
Yλικά 
α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 6   mm2 
816. 3. 4                                m    1,05x       2,0222 =         2,12 
β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         2,12 =         0,21 
Εργασία 
Τεχν          (003) h    0,16x        19,87 =         3,18 
Βοηθ          (002) h    0,16x        16,84 =         2,69 
-------------------------- 
Αθροισμα              8,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20 

 (Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : 2.13  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 

μονοπολικός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 
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Yλικά 
α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
απλός μονοπολικός 
826. 1. 1                     τεμ    1,00x              0,98 =          0,98 
β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x              0,98 =          0,10 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98 
-------------------------- 
Αθροισμα              4,06 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06 

 (Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 2.14  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.2 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 

διπολικός 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  2   απλός διπολικός 
Yλικά 
α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
απλός διπολικός 
826. 1. 2                     τεμ    1,00x             18,05 =         18,05 
β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x             18,05 =          1,81 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97 
-------------------------- 
Αθροισμα             23,83 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,83 

 (Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.15  
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 
-------------------------- 
Αθροισμα             20,72 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,72 

 (Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 2.16  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα 

προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά 
του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα 
στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό 
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των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα 
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας 
των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων 
γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
 
8840. 1. 2  Διαστάσεων  50 Χ 35     cm 
Yλικά 
α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο- 
έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων  50 Χ 35      cm 
835. 1. 2                     τεμ    1,00x              76,5 =         76,50 
β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας 
κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α 
0,05x              76,5 =          3,83 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    3,00x             19,87 =         59,61 
Βοηθ (002)             h    3,00x             16,84 =         50,52 
-------------------------- 
Αθροισμα            190,46 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,46 

 (Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.17  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 

40 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.  3   απλός τριπολικός 
8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α 
Yλικά 
α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο 
εντάσεως  40   Α 
851. 3. 2                     τεμ    1,00x             11,36 =         11,36 
β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             11,36 =          0,34 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94 
-------------------------- 
Αθροισμα             21,64 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64 

 (Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.18  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 

63 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 
διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.  3   απλός τριπολικός 
8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α 
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Yλικά 
α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων 
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο 
εντάσεως  63   Α 
851. 3. 3                     τεμ    1,00x              15,2 =         15,20 
β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              15,2 =          0,46 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94 
-------------------------- 
Αθροισμα             25,60 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,60 

 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 2.19  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 
πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης 
από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8910. 1. 2 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώματος  Ε 27 
Yλικά 
α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου 
EZ-SIEMENS εντάσεως  25  Α 
και σπειρώματος  Ε 27 
858.1. 2                      τεμ    1,00x               3,2 =          3,20 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x               3,2 =          0,06 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96 
-------------------------- 
Αθροισμα              9,22 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,22 

 (Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 2.20  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  2   τριπολικός 
8915. 2.  2  Εντάσεως  10 Α 
Yλικά 
α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός 
εντάσεως 10 Α 
859. 2. 2                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              10,2 =          0,20 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97 
-------------------------- 
Αθροισμα             15,37 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,37 

 (Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.21  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  2   τριπολικός 
8915. 2.  3  Εντάσεως  16 Α 
Yλικά 
α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός 
εντάσεως 16 Α 
859. 2. 3                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              10,2 =          0,20 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96 
-------------------------- 
Αθροισμα             16,36 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36 

 (Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.22  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8915.  2   τριπολικός 
8915. 2.  5  Εντάσεως  25 Α 
Yλικά 
α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός 
εντάσεως 25 Α 
859. 2. 5                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              10,2 =          0,20 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95 
-------------------------- 
Αθροισμα             18,35 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,35 

 (Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2.23  
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8918.11 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 mA 2 x 63 A 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 050 100%  
Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 mA για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα υλικά 

και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 
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(1 τεμ) 
Yλικά 
α. Διακόπτης διαρροής 30mA 
 
τεμ    1,00x              103  =        103,00 
β. Μικροϋλικά 0,02 του α 
0,02x               103 =          2,06 
Εργασία 
Τεχν (003)             h     0,40x             19,87 =         7,95 
Βοηθ (002)             h     0,00x             16,84 =         0,00 
-------------------------- 
Αθροισμα            113,01 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,01 

 (Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και ένα λεπτό 

A.T. : 2.24  
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 

25/2 Α πλήρους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια 
πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
Yλικά 
α. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών 
πινάκων STAB και πεδίων με τα 
μικροϋλικά 
851.5.2                        τεμ    1,02x               3,9 =          3,98 
β. Ασφάλεια πορσελάνης 
εντάσεως έως 25 Α πλήρης 
με υλικά και μικροϋλικά 
858.1.2                        τεμ    1,10x               3,2 =          3,52 
Εργασία 
Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92 
-------------------------- 
Αθροισμα             19,42 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,42 

 (Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά 
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