
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 (ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ αλλά αποδεκτά  ΑΡΘΡΑ) 

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 60 mm (ΑΤΗΕ8031.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 60 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ60 ΗΛΜ560.01 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 0,500 * 2,50 = 1,25
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (23,89 €)

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8031.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 80 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ80 ΗΛΜ560.02 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 0,600 * 2,50 = 1,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,750 * 17,31 = 12,98

 
Τιμή ανα m είκοσι εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (29,80 €)

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8031.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 100 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και τηςεργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ100 ΗΛΜ560.03 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,000 * 2,50 = 2,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m σαράντα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (40,23 €)

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8031.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 125 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ125 ΗΛΜ560.04 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,000 * 2,50 = 2,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 
Τιμή ανα m σαράντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (44,00 €)
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Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8031.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 150 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ150 ΗΛΜ560.05 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,250 * 2,50 = 3,13
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,250 * 20,42 = 25,53
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,250 * 17,31 = 21,64

 
Τιμή ανα m πενήντα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (50,29 €)

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 175 mm (ΑΤΗΕ8031.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 175 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ175 ΗΛΜ560.06 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,350 * 2,50 = 3,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα m πενήντα εννέα ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (59,98 €)

Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8031.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως (υδρεύσεως) Φ 200 mm, πλήρης, τοποθετημένος σε χάνδακα ή επί τοίχου ορατός, 

συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων όπως και των υλικών συνδέσεως και της εργασίας δοκιμών πιέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας πιέσεως Φ200 ΗΛΜ560.07 τεμαχ 1,200 * 0,00 = 0,00
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,500 * 2,50 = 3,75
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα m εξήντα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (60,35 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 12/17mm (ΑΤΗΕ8032.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 12/17 mm,πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 1,500 * 2,60 = 3,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά   (19,00 €)
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ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 15/21mm (ΑΤΗΕ8032.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 15/21 mm,πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 2,300 * 2,60 = 5,98
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι ένα ευρώ & οκτώ λεπτά   (21,08 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 17/25mm (ΑΤΗΕ8032.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 17/25 mm,πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 3,450 * 2,60 = 8,97
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι τέσσερα ευρώ & επτά λεπτά   (24,07 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 20/26mm (ΑΤΗΕ8032.1.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 20/26 mm,πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 2,880 * 2,60 = 7,49
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (26,36 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 25/33mm (ΑΤΗΕ8032.1.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 25/33 mm,πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 4,830 * 2,60 = 12,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m τριάντα ένα ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (31,43 €)

Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 30/40 mm (ΑΤΗΕ8032.1.6) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 30/40 mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 7,240 * 2,60 = 18,82
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m σαράντα ένα ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (41,46 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 40/50mm (ΑΤΗΕ8032.1.7)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 40/50 mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 9,320 * 2,60 = 24,23
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m πενήντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (54,42 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 50/60mm (ΑΤΗΕ8032.1.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 7 atm και Φ 50/60 mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.  Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 11,380 * 2,60 = 29,59
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m εξήντα επτά ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (67,32 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 12/18mm (ΑΤΗΕ8032.2.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 10 atm και Φ 12/18mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 1,900 * 2,60 = 4,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & τέσσερα λεπτά   (20,04 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 15/22mm (ΑΤΗΕ8032.2.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 10 atm και Φ 15/22mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 2,650 * 2,60 = 6,89
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι ένα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (21,99 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 20/30mm (ΑΤΗΕ8032.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 10 atm και Φ 20/30mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 5,170 * 2,60 = 13,44
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m τριάντα δύο ευρώ & τριάντα ένα λεπτά   (32,31 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 25/36mm (ΑΤΗΕ8032.2.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 10 atm και Φ 25/36mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 6,900 * 2,60 = 17,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m σαράντα ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (40,58 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ Φ 30/44mm (ΑΤΗΕ8032.2.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση νερού πιέσεως 10 atm και Φ 30/44mm, πλήρως τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 

συνδέσεως πρός σωλήνες άλλου υλικού, (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ. Συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για διοχέτευση ύδατος ΗΛΜ561 Kgr 10,700 * 2,60 = 27,82
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m πενήντα τέσσερα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (54,23 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 60mm (ΑΤΗΕ8033.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 60 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 60 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.01 m 1,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66
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Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 80mm (ΑΤΗΕ8033.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 80 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 80 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.02 m 1,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 100mm (ΑΤΗΕ8033.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 100 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 100 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.03 m 1,100 * 4,37 = 4,81
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m τριάντα ένα ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (31,22 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 125mm (ΑΤΗΕ8033.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 125 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 125 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.04 m 1,100 * 6,66 = 7,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα επτά ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (37,52 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 150mm (ΑΤΗΕ8033.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 150 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 150 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.05 m 1,100 * 9,26 = 10,19
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m σαράντα επτά ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (47,92 €)
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 175mm (ΑΤΗΕ8033.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 175 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 175 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.06 m 1,100 * 9,82 = 10,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m σαράντα οκτώ ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (48,53 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 200mm (ΑΤΗΕ8033.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 200 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 200 
mm ΗΛΜ562.07 m 1,100 * 13,68 = 15,05
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα m εξήντα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (60,33 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 250mm (ΑΤΗΕ8033.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 250 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 250 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.08 m 1,100 * 18,03 = 19,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα m εξήντα πέντε ευρώ & ένδεκα λεπτά   (65,11 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 300mm (ΑΤΗΕ8033.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 300 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 300 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.09 m 1,100 * 26,50 = 29,15
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51

 
Τιμή ανα m εβδομήντα οκτώ ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (78,21 €)
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 350mm (ΑΤΗΕ8033.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 350 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 350 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.10 m 1,100 * 30,33 = 33,36
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,400 * 17,31 = 24,24

 
Τιμή ανα m ογδόντα έξη ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (86,19 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 400mm (ΑΤΗΕ8033.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 400 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 400 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.11 m 1,100 * 46,03 = 50,63
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα m εκατόν επτά ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (107,23 €)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Φ 450mm (ΑΤΗΕ8033.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Σωλήνας πιέσεως αμιαντοτσιμέντου πλήρης Φ 450 mm, δηλαδή σωλήνας πιέσεως και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πιέσεως απο αμιαντοτσιμέντο διαμ. 450 
mm αυξημένος κατά 10% για φθορά και 
μικρουλικά ΗΛΜ562.12 m 1,100 * 56,42 = 62,06
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 
Τιμή ανα m εκατόν είκοσι δύο ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (122,43 €)

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1/2 ins και πάχος 2.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1/2 ins και πάχος 2.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως 
σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς αυξημένος κατά 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m δέκα τρία ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (13,92 €)
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Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχος 2.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχος 2.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως 
σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς αυξημένος κατά 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ565.02 m 1,300 * 2,40 = 3,12
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06

 
Τιμή ανα m δέκα έξη ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (16,33 €)

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν μαύρος μετά ραφής ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμέτρου 1 ins, πάχους 
3,25 mm ΗΛΜ565.03 m 1,300 * 3,80 = 4,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & τέσσερα λεπτά   (20,04 €)

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως 
σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήνας μαύρος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1 1/4 
ins, πάχους 3.25χιλ. ΗΛΜ565.04 m 1,300 * 4,70 = 6,11
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα m είκοσι τρία ευρώ & εννέα λεπτά   (23,09 €)

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχος 3.25 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως 
σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς αυξημένος κατά 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ565.05 m 1,300 * 5,65 = 7,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66
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Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (26,21 €)

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 2 ins και πάχος 3.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8034.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 2 ins και πάχος 3.65 mm ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλήν των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς αυξημένος κατά 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ565.06 m 1,300 * 7,80 = 10,14
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (30,89 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8035.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.1 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1/2 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται 

τα υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1/2 ins 
με μικρουλικά ΗΛΜ568.01 τεμαχ 1,020 * 3,92 = 4,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ ευρώ & οκτώ λεπτά   (8,08 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8035.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.2 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 3/4 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται 

τα υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 3/4 ins 
με μικρουλικά ΗΛΜ568.02 τεμαχ 1,020 * 4,72 = 4,81
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ εννέα ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (9,92 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 ins (ΑΤΗΕ8035.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.3 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 ins με 
μικρουλικά ΗΛΜ568.03 τεμαχ 1,020 * 5,76 = 5,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (10,99 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 1/4 ins (ΑΤΗΕ8035.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.4 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 1/4 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται 

τα υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 1/4 
ins με μικρουλικά ΗΛΜ568.04 τεμαχ 1,020 * 9,20 = 9,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & πενήντα ένα λεπτά   (15,51 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 1/2 ins (ΑΤΗΕ8035.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.5 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1 1/2 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται 

τα υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 1/2 
ins με μικρουλικά ΗΛΜ568.05 τεμαχ 1,020 * 11,68 = 11,91
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & τέσσερα λεπτά   (18,04 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 2 ins (ΑΤΗΕ8035.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8035.6 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 2 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 2 ins με 
μικρουλικά ΗΛΜ568.06 τεμαχ 1,020 * 18,56 = 18,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & οκτώ λεπτά   (26,08 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1/2 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1/2 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 
1/2 ins, πάχους 2,65 mm ΗΛΜ566.01 m 1,300 * 2,75 = 3,57
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m δέκα τέσσερα ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (14,89 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 
3/4 ins, πάχους 2,65 mm ΗΛΜ566.02 m 1,300 * 3,60 = 4,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06

 
Τιμή ανα m δέκα επτά ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (17,89 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμέτρου 1 
ins, πάχους 3,25 mm ΗΛΜ566.03 m 1,300 * 5,05 = 6,57
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m είκοσι ένα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (21,67 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής 
(πράσινη ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/4 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 1 
1/4 ins, πάχους 3,25 mm ΗΛΜ566.04 m 1,300 * 6,55 = 8,51
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα m είκοσι πέντε ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (25,49 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής 
(πράσινη ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 1 
1/2 ins, πάχους 3,25 mm ΗΛΜ566.05 m 1,300 * 7,75 = 10,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι οκτώ ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (28,94 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 
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Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 ins και πάχους 3.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 

σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 2 
ins, πάχους 3,65 mm ΗΛΜ566.06 m 1,300 * 10,30 = 13,39
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα m τριάντα τέσσερα ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (34,14 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 1/2 ins και πάχους 3.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής 
(πράσινη ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 2 1/2 ins και πάχους 3.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 2 
1/2 ins, πάχους 3,65 mm ΗΛΜ566.07 m 1,300 * 13,10 = 17,03
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m σαράντα ένα ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά   (41,55 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3 ins και πάχους 4.05 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3 ins και πάχους 4.05 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 3 
ins, πάχους 4,05 mm ΗΛΜ566.08 m 1,300 * 17,10 = 22,23
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m πενήντα έξη ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (56,19 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 4 ins και πάχους 4.50 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 4 ins και πάχους 4.50 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 4 
ins, πάχους 4,50 mm ΗΛΜ566.09 m 1,300 * 24,35 = 31,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,150 * 20,42 = 23,48
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,150 * 17,31 = 19,91

 
Τιμή ανα m εβδομήντα πέντε ευρώ & τέσσερα λεπτά   (75,04 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 5 ins και πάχος ........ mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη 
ετικέτα) (ΑΤΗΕ8036.10) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 5 ins και πάχος ........ mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 

σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και 
μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 5 ins ΗΛΜ566.10 m 1,300 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα m σαράντα εννέα ευρώ & έξη λεπτά   (49,06 €)

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 6 ins, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα) 
(ΑΤΗΕ8036.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 6 ins, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε   
είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m, και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 
μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 6 ins ΗΛΜ566.11 m 1,300 * 24,35 = 31,66
Τεχνίτης 
(λατόμος,υπονομοποιός,φρεατωρύχος,σκυροκονια
στής,κλ ΟΙΚ3 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59
Βοηθός τεχνίτη ή χειριστή ΟΙΚ2 Ωρα 1,400 * 17,31 = 24,24

 
Τιμή ανα m ογδόντα τέσσερα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (84,49 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1/2  ins (ΑΤΗΕ8037.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.1 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1/2  ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.01 τεμαχ 1,020 * 4,84 = 4,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08

 
Τιμή ανα τεμαχ εννέα ευρώ & δύο λεπτά   (9,02 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 3/4  ins (ΑΤΗΕ8037.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.2 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 3/4  ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
3/4 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.02 τεμαχ 1,020 * 5,88 = 6,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & ένδεκα λεπτά   (11,11 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 ins (ΑΤΗΕ8037.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.3 
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Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
1 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.03 τεμαχ 1,020 * 7,24 = 7,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (12,49 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 1/4  ins (ΑΤΗΕ8037.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.4 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 1/4  ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
1 1/4 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.04 τεμαχ 1,020 * 11,52 = 11,75
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα επτά ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά   (17,88 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 1/2  ins (ΑΤΗΕ8037.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.5 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 1/2  ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
1 1/2 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.05 τεμαχ 1,020 * 14,72 = 15,01
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ένα ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (21,14 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 2 ins (ΑΤΗΕ8037.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.6 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 2 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
2 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.06 τεμαχ 1,020 * 23,60 = 24,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ένα ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (31,22 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 2 1/2  ins (ΑΤΗΕ8037.7)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.7 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 2 1/2  ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
2 1/2 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.07 τεμαχ 1,020 * 58,16 = 59,32
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα επτά ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (67,49 €)
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Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 3 ins (ΑΤΗΕ8037.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.8 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 3 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
3 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.08 τεμαχ 1,020 * 91,36 = 93,19
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τρία ευρώ & σαράντα λεπτά   (103,40 €)

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 4 ins (ΑΤΗΕ8037.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8037.9 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 4 ins, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
4 ins με μικρουλικά ΗΛΜ569.09 τεμαχ 1,020 * 131,47 = 134,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα έξη ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (146,35 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 10/13 mm (ΑΤΗΕ8038.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 10/13 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
10/13 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 14/18 mm, (ΑΤΗΕ8038.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 14/18 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
14/18 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.02 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06

 
Τιμή ανα m δέκα τρία ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (13,21 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 18/22 mm (ΑΤΗΕ8038.3) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 18/22 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
18/22 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.03 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα m δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 22/26 mm (ΑΤΗΕ8038.4)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 22/26 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
22/26 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.04 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα m δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 25/29 mm (ΑΤΗΕ8038.5)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 25/29 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
25/29 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.05 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 30/35 mm (ΑΤΗΕ8038.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 30/35 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
30/35 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.06 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (20,75 €)
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Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 32/37 mm (ΑΤΗΕ8038.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 32/37 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
32/37 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.07 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (20,75 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 35/40 mm (ΑΤΗΕ8038.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 35/40 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
35/40 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.08 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m είκοσι τέσσερα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (24,52 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 38/43 mm (ΑΤΗΕ8038.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 38/43 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
38/43 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.09 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m είκοσι τέσσερα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (24,52 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 44/49 mm (ΑΤΗΕ8038.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 44/49 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
44/49 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.10 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25
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Τιμή ανα m είκοσι τέσσερα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (24,52 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 51/56 mm (ΑΤΗΕ8038.11)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 51/56 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
51/56 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.11 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,750 * 17,31 = 12,98

 
Τιμή ανα m είκοσι οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (28,30 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 57/63 mm (ΑΤΗΕ8038.12)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 57/63 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
57/63 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.12 m 1,300 * 7,45 = 9,69
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,750 * 17,31 = 12,98

 
Τιμή ανα m τριάντα επτά ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (37,99 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 64/70 mm (ΑΤΗΕ8038.13)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 64/70 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
51/56 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.13 m 1,300 * 18,12 = 23,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m πενήντα τρία ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (53,75 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 70/76 mm (ΑΤΗΕ8038.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 70/76 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
70/76 mm ΗΛΜ567.14 m 1,300 * 19,67 = 25,57
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,850 * 17,31 = 14,72

 
Τιμή ανα m πενήντα επτά ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (57,65 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 76/83 mm (ΑΤΗΕ8038.15) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 76/83 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
76/83 mm ΗΛΜ567.15 m 1,300 * 22,62 = 29,41
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,850 * 17,31 = 14,72

 
Τιμή ανα m εξήντα ένα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (61,49 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 82/89 mm, (ΑΤΗΕ8038.16)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 82/89 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
82/89 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.16 m 1,300 * 27,30 = 35,49
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m εξήντα εννέα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά   (69,45 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 88/95 mm (ΑΤΗΕ8038.17)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 88/95 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
88/95 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.17 m 1,300 * 14,67 = 19,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m πενήντα τρία ευρώ & τρία λεπτά   (53,03 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 94/102 mm (ΑΤΗΕ8038.18) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 94/102 mm, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
88/95 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια και 
5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.18 m 1,300 * 17,31 = 22,51
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,950 * 20,42 = 19,40
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,950 * 17,31 = 16,45

 
Τιμή ανα m πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (58,36 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm (ΑΤΗΕ8038.19)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεωςσυγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
100/108 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.19 m 1,300 * 14,82 = 19,27
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m πενήντα επτά ευρώ & μηδέν λεπτά   (57,00 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 106/114 mm (ΑΤΗΕ8038.20) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 106/114 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
106/114 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.20 m 1,300 * 38,91 = 50,58
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m ογδόντα οκτώ ευρώ & τριάντα ένα λεπτά   (88,31 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 113/121 mm (ΑΤΗΕ8038.21)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 113/121 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
113/121 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.21 m 1,300 * 45,68 = 59,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,050 * 20,42 = 21,44
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,050 * 17,31 = 18,18

 
Τιμή ανα m ενενήντα εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά   (99,00 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 119/127 mm (ΑΤΗΕ8038.22) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
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Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 119/127 mm, τοποθετημένος πλήρως   σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
119/127 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.22 m 1,300 * 49,52 = 64,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,050 * 20,42 = 21,44
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,050 * 17,31 = 18,18

 
Τιμή ανα m εκατόν τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (104,00 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 130/141 mm (ΑΤΗΕ8038.23) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 130/141 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και  η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
130/141 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.23 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 
Τιμή ανα m σαράντα ένα ευρώ & πενήντα λεπτά   (41,50 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 143/152 mm (ΑΤΗΕ8038.24) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 143/152 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
143/152 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.24 m 1,300 * 61,33 = 79,73
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,250 * 20,42 = 25,53
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,250 * 17,31 = 21,64

 
Τιμή ανα m εκατόν είκοσι έξη ευρώ & ενενήντα λεπτά   (126,90 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 150/159 mm (ΑΤΗΕ8038.25) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 150/159 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
150/159 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.25 m 1,300 * 70,48 = 91,62
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,350 * 20,42 = 27,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,350 * 17,31 = 23,37

 
Τιμή ανα m εκατόν σαράντα δύο ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (142,56 €)
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Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 180/191 mm (ΑΤΗΕ8038.26) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 180/191 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
180/191 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.26 m 1,300 * 97,14 = 126,28
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,700 * 17,31 = 29,43

 
Τιμή ανα m εκατόν ενενήντα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (190,42 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 207/219 mm (ΑΤΗΕ8038.27) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 207/219 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
207/219 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.27 m 1,300 * 66,03 = 85,84
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,950 * 20,42 = 39,82
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,950 * 17,31 = 33,76

 
Τιμή ανα m εκατόν πενήντα εννέα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (159,42 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 231/244 mm (ΑΤΗΕ8038.28) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 231/244 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
231/244 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.28 m 1,300 * 74,54 = 96,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,400 * 20,42 = 49,01
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,400 * 17,31 = 41,55

 
Τιμή ανα m εκατόν ογδόντα επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (187,46 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 254/267 mm (ΑΤΗΕ8038.29) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 254/267 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
254/267 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια ΗΛΜ567.29 m 1,300 * 98,89 = 128,56
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και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,850 * 20,42 = 58,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,850 * 17,31 = 49,34

 
Τιμή ανα m διακόσια τριάντα έξη ευρώ & δέκα λεπτά   (236,10 €)

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 310/324 mm (ΑΤΗΕ8038.30)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 310/324 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - 

κλιματισμού.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος άνευ ραφής διαμέτρου 
310/324 mm αυξημένος 25% για ειδικά τεμάχια 
και 5% για υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, φθορών 
κ.λπ. ΗΛΜ567.30 m 1,300 * 159,84 = 207,79
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,200 * 20,42 = 65,35
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,200 * 17,31 = 55,40

 
Τιμή ανα m τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (328,54 €) 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 10 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.1 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 10 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 10 mm ΗΛΜ570.01.01 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 15 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.2 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 15 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 15 mm ΗΛΜ570.01.02 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 20 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.3 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 20 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 20 mm ΗΛΜ570.01.03 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 25 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.4 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 25 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 25 mm ΗΛΜ570.01.04 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 32 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.5 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 32 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 32 mm ΗΛΜ570.01.05 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 40 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.6 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 40 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 40 mm ΗΛΜ570.01.06 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 50 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.7 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 50 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 50 mm ΗΛΜ570.01.07 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)
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Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 65 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.8 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 65 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 65 mm ΗΛΜ570.01.08 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 80 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.9 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 80 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 80 mm ΗΛΜ570.01.09 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 100 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.10 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 100 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 100 mm ΗΛΜ570.01.10 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,400 * 17,31 = 24,24

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα δύο ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (52,83 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 125 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.11 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 125 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 125 mm ΗΛΜ570.01.11 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 150 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.12)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.12 
Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 150 mm, με τους 

αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 150 mm ΗΛΜ570.01.12 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (60,37 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 175 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.13)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.13 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 175 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 175 mm ΗΛΜ570.01.13 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,700 * 17,31 = 29,43

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα τέσσερα ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (64,14 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 200 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.14)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.14 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 200 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 200 mm ΗΛΜ570.01.14 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,800 * 20,42 = 36,76
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,800 * 17,31 = 31,16

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα επτά ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (67,92 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 250 
mm (ΑΤΗΕ8039.1.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.1.15 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm. και Φ 250 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάτζα μετα λαιμού συγκολλήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων ον. πιέσεως 6 ατμ διαμ. 250 mm ΗΛΜ570.01.15 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 10 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.1 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 10 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση ΗΛΜ570.02.01 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
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χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 10mm 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι τέσσερα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (24,52 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 15 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.2 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 15 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 10mm ΗΛΜ570.02.01 τεμαχ 2,300 * 1,99 = 4,58
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι εννέα ευρώ & δέκα λεπτά   (29,10 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 20 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.3 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 20 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 15mm ΗΛΜ570.02.02 τεμαχ 2,300 * 2,64 = 6,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα έξη ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (36,26 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 25 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.4 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 25 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 20mm ΗΛΜ570.02.03 τεμαχ 2,300 * 3,49 = 8,03
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (38,22 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 32 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.5 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 32 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 25mm ΗΛΜ570.02.04 τεμαχ 2,300 * 4,60 = 10,58
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα τέσσερα ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (44,54 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 40 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.6 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 40 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 32mm ΗΛΜ570.02.05 τεμαχ 2,300 * 5,54 = 12,74
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα έξη ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (46,70 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 50 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.7 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 50 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 40mm ΗΛΜ570.02.06 τεμαχ 2,300 * 7,54 = 17,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα πέντε ευρώ & επτά λεπτά   (55,07 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 65 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.8 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 65 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 50mm ΗΛΜ570.02.07 τεμαχ 2,300 * 8,51 = 19,57
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα ένα ευρώ & επτά λεπτά   (61,07 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 80 
mm (ΑΤΗΕ8039.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.9 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 80 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 65mm ΗΛΜ570.02.08 τεμαχ 2,300 * 10,47 = 24,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51
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Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα τρία ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (73,14 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
100 mm (ΑΤΗΕ8039.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.10 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 100 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 80mm ΗΛΜ570.02.09 τεμαχ 2,300 * 12,70 = 29,21
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,550 * 20,42 = 31,65
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,550 * 17,31 = 26,83

 
Τιμή ανα ζεύγος ογδόντα επτά ευρώ & εξήντα εννέα λεπτά   (87,69 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
125 mm (ΑΤΗΕ8039.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.11 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 125 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 100mm ΗΛΜ570.02.10 τεμαχ 2,300 * 16,87 = 38,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,650 * 20,42 = 33,69
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,650 * 17,31 = 28,57

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν ένα ευρώ & έξη λεπτά   (101,06 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
150 mm (ΑΤΗΕ8039.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.12 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 150 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 125mm ΗΛΜ570.02.11 τεμαχ 2,300 * 20,98 = 48,25
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (114,29 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
175 mm (ΑΤΗΕ8039.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.13 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 175 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 150mm ΗΛΜ570.02.12 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,900 * 20,42 = 38,80
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,900 * 17,31 = 32,89
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Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα ένα ευρώ & εξήντα εννέα λεπτά   (71,69 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
200 mm (ΑΤΗΕ8039.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.14 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 200 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 175mm ΗΛΜ570.02.13 τεμαχ 2,300 * 29,64 = 68,17
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν σαράντα τρία ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (143,64 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 
250 mm (ΑΤΗΕ8039.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.2.15 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm. και Φ 250 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 10atm, 
διαμ. 200mm ΗΛΜ570.02.14 τεμαχ 2,300 * 49,30 = 113,39
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,200 * 20,42 = 44,92
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,200 * 17,31 = 38,09

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν ενενήντα έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (196,40 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 10 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.1 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 10 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.02.15 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα ζεύγος είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 15 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.2 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 15 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.01 τεμαχ 2,300 * 2,89 = 6,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα τρία ευρώ & έξη λεπτά   (33,06 €)
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Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 20 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.3 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 20 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.02 τεμαχ 2,300 * 4,21 = 9,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,850 * 17,31 = 14,72

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα ένα ευρώ & εβδομήντα έξη λεπτά   (41,76 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 25 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.4 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 25 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.03 τεμαχ 2,300 * 5,07 = 11,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,850 * 17,31 = 14,72

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα τρία ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (43,74 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 32 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.5 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 32 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.04 τεμαχ 2,300 * 7,51 = 17,27
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά   (55,00 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 40 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.6 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 40 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.05 τεμαχ 2,300 * 7,78 = 17,89
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα πέντε ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (55,62 €)
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Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 50 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.7 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 50 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.06 τεμαχ 2,300 * 11,24 = 25,85
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα επτά ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (67,35 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 65 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.8 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 65 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.07 τεμαχ 2,300 * 13,26 = 30,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα πέντε ευρώ & εβδομήντα οκτώ λεπτά   (75,78 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 80 
mm (ΑΤΗΕ8039.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.9 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 80 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.08 τεμαχ 2,300 * 16,46 = 37,86
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,450 * 20,42 = 29,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,450 * 17,31 = 25,10

 
Τιμή ανα ζεύγος ενενήντα δύο ευρώ & πενήντα επτά λεπτά   (92,57 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
100 mm (ΑΤΗΕ8039.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.10 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 100 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.09 τεμαχ 2,300 * 20,56 = 47,29
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,700 * 17,31 = 29,43

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν ένδεκα ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (111,43 €)
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Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
125 mm (ΑΤΗΕ8039.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.11 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 125 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.10 τεμαχ 2,300 * 28,04 = 64,49
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,800 * 20,42 = 36,76
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,800 * 17,31 = 31,16

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν τριάντα δύο ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (132,41 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
150 mm (ΑΤΗΕ8039.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.12 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 150 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.11 τεμαχ 2,300 * 34,42 = 79,17
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,900 * 20,42 = 38,80
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,900 * 17,31 = 32,89

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν πενήντα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (150,86 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
175 mm (ΑΤΗΕ8039.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.13 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 175 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.12 τεμαχ 2,300 * 34,42 = 79,17
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (154,64 €) 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
200 mm (ΑΤΗΕ8039.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.14 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 200 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.13 τεμαχ 2,300 * 46,59 = 107,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,200 * 20,42 = 44,92
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,200 * 17,31 = 38,09

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν ενενήντα ευρώ & δέκα επτά λεπτά   (190,17 €)
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Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 
250 mm (ΑΤΗΕ8039.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.3.15 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm. και Φ 250 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.03.14 τεμαχ 2,300 * 66,28 = 152,44
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,400 * 20,42 = 49,01
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,400 * 17,31 = 41,55

 
Τιμή ανα ζεύγος διακόσια σαράντα τρία ευρώ & μηδέν λεπτά   (243,00 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 10 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.1 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 10 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 16atm, 
διαμ. 250mm ΗΛΜ570.03.15 τεμαχ 2,300 * 66,28 = 152,44
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος εκατόν ογδόντα δύο ευρώ & εξήντα τρία λεπτά   (182,63 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 15 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.2 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 15 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 15mm ΗΛΜ570.04.02 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 20 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.3 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 20 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 20 mm ΗΛΜ570.04.03 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 25 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.4 
Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 25 mm, με τους 

αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 25 mm ΗΛΜ570.04.04 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 32 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.5 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 32 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 32 mm ΗΛΜ570.04.05 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,050 * 20,42 = 21,44
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,050 * 17,31 = 18,18

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα εννέα ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (39,62 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 40 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.6 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 40 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 40 mm ΗΛΜ570.04.06 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,050 * 20,42 = 21,44
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,050 * 17,31 = 18,18

 
Τιμή ανα ζεύγος τριάντα εννέα ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (39,62 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 50 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.7 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 50 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 50 mm ΗΛΜ570.04.07 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 65 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.8 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 65 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
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Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 65mm ΗΛΜ570.04.08 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51

 
Τιμή ανα ζεύγος σαράντα εννέα ευρώ & έξη λεπτά   (49,06 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 80 
mm (ΑΤΗΕ8039.4.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.9 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 80 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 80mm ΗΛΜ570.04.09 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,550 * 20,42 = 31,65
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,550 * 17,31 = 26,83

 
Τιμή ανα ζεύγος πενήντα οκτώ ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (58,48 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
100 mm, (ΑΤΗΕ8039.4.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.10 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 100 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 
100mm ΗΛΜ570.04.10 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,800 * 20,42 = 36,76
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,800 * 17,31 = 31,16

 
Τιμή ανα ζεύγος εξήντα επτά ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (67,92 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
125 mm (ΑΤΗΕ8039.4.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.11 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 125 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 
125mm ΗΛΜ570.04.11 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,950 * 20,42 = 39,82
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,950 * 17,31 = 33,76

 
Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα τρία ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (73,58 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
150 mm (ΑΤΗΕ8039.4.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.12 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 150 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 
150mm ΗΛΜ570.04.12 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,100 * 20,42 = 42,88
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,100 * 17,31 = 36,36

 
Τιμή ανα ζεύγος εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά   (79,24 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
175 mm (ΑΤΗΕ8039.4.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.13 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 175 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετα λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ον. πιέσεως 25 atm διαμ. 
175mm ΗΛΜ570.04.13 τεμαχ 2,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,200 * 20,42 = 44,92
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,200 * 17,31 = 38,09

 
Τιμή ανα ζεύγος ογδόντα τρία ευρώ & ένα λεπτά   (83,01 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
200 mm (ΑΤΗΕ8039.4.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.14 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 200 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα, και μικρουλικά ΗΛΜ570.04.14 τεμαχ 2,300 * 109,88 = 252,72
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,350 * 20,42 = 47,99
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,350 * 17,31 = 40,69

 
Τιμή ανα ζεύγος τριακόσια σαράντα ένα ευρώ & σαράντα λεπτά   (341,40 €)

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 
250 mm, (ΑΤΗΕ8039.4.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8039.4.15 

Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 25 atm. και Φ 250 mm, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, κοχλίες, περικόχλια, 
παρέμβυσμα και μικρουλικά ΗΛΜ570.04.14 τεμαχ 2,300 * 176,46 = 405,86
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,600 * 20,42 = 53,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,600 * 17,31 = 45,01

 
Τιμή ανα ζεύγος πεντακόσια τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (503,96 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Φλάντζα μετά λαιμού συγκολήσεως για σύνδεση 
χαλυβδοσωλήνων, ονομαστικής πιέσεως 16atm, 
διαμ. 250mm ΗΛΜ570.04.15 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73
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Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm (ΑΤΗΕ8041.1.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 6 mm ΗΛΜ571.01.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm (ΑΤΗΕ8041.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 6 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 6 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.01.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένο (ΑΤΗΕ8041.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 8 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.02.01 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 8 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.02.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 8 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 8 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.02.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος Φ 10 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος Φ 10 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 10mm, 
πάχους τοιχ. 0.75 mm ΗΛΜ571.03.01 m 1,300 * 1,93 = 2,51
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m έξη ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (6,28 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 10 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.3.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 10 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 10 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.3.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 10 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.4.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 12mm, 
πάχους τοιχ. 0.75 mm ΗΛΜ571.04.01 m 1,300 * 1,66 = 2,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m πέντε ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (5,93 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.4.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 12 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.04.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.4.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 12 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 12 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.04.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 20,42 = 2,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 17,31 = 1,73

 
Τιμή ανα m τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (3,77 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 15 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.5.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 15 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 15 mm, 
πάχους τοιχ. 0.75 m ΗΛΜ571.05.01 m 1,300 * 2,82 = 3,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,110 * 20,42 = 2,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,110 * 17,31 = 1,90

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & ογδόντα δύο λεπτά   (7,82 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 15 mm, τοποθετημένο (ΑΤΗΕ8041.5.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 15 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 15 mm, 
πάχους τοιχ. 0.75 m ΗΛΜ571.05.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,110 * 20,42 = 2,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,110 * 17,31 = 1,90

 
Τιμή ανα m τέσσερα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (4,15 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος ....... Φ 15 mm (ΑΤΗΕ8041.5.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος ....... Φ 15 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 15 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.05.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,110 * 20,42 = 2,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,110 * 17,31 = 1,90

 
Τιμή ανα m τέσσερα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (4,15 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm (ΑΤΗΕ8041.6.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 18 mm, 
πάχους τοιχ. 0.80 m ΗΛΜ571.06.01 m 1,300 * 2,60 = 3,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,120 * 20,42 = 2,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,120 * 17,31 = 2,08

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (7,91 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm (ΑΤΗΕ8041.6.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 18 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.06.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,120 * 20,42 = 2,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,120 * 17,31 = 2,08

 
Τιμή ανα m τέσσερα ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (4,53 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm (ΑΤΗΕ8041.6.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 18 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 18 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.06.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,120 * 20,42 = 2,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,120 * 17,31 = 2,08

 
Τιμή ανα m τέσσερα ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (4,53 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 22 mm (ΑΤΗΕ8041.7.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 22 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 22 mm, 
πάχους τοιχ. 0.90 m ΗΛΜ571.07.01 m 1,300 * 3,64 = 4,73
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,150 * 20,42 = 3,06
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,150 * 17,31 = 2,60

 
Τιμή ανα m δέκα ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (10,39 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 22 mm (ΑΤΗΕ8041.7.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 22 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 22 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.07.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,150 * 20,42 = 3,06
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,150 * 17,31 = 2,60

 
Τιμή ανα m πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (5,66 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 22 mm (ΑΤΗΕ8041.7.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας  πάχους  τοιχώματος ........ Φ  22 mm, τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως , υλικά  

στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους ) και  συγκολλήσεως , δηλαδή  χαλκοσωλήνας , σύνδεσμοι , ρακόρ , ταυ  κλπ .,επί  
τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 22 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.07.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,150 * 20,42 = 3,06
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,150 * 17,31 = 2,60

 
Τιμή ανα m πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (5,66 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 28 mm (ΑΤΗΕ8041.8.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 28 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 28 mm, 
πάχους τοιχ. 0.90 m ΗΛΜ571.08.01 m 1,300 * 4,79 = 6,23
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,170 * 20,42 = 3,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,170 * 17,31 = 2,94

 
Τιμή ανα m δώδεκα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (12,64 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 28 mm (ΑΤΗΕ8041.8.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 28 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 28 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.08.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,170 * 20,42 = 3,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,170 * 17,31 = 2,94

 
Τιμή ανα m έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (6,41 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 28 mm (ΑΤΗΕ8041.8.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας  πάχους  τοιχώματος ........ Φ  28 mm, τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως , υλικά  

στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους ) και  συγκολλήσεως , δηλαδή  χαλκοσωλήνας , σύνδεσμοι , ρακόρ , ταυ  κλπ .,επί  
τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 28 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.08.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,170 * 20,42 = 3,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,170 * 17,31 = 2,94

 
Τιμή ανα m έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (6,41 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 35 mm (ΑΤΗΕ8041.9.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 35 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 35 mm, 
πάχους τοιχ. 1.00 m ΗΛΜ571.09.01 m 1,300 * 6,90 = 8,97
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m δέκα έξη ευρώ & πενήντα ένα λεπτά   (16,51 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 35 mm (ΑΤΗΕ8041.9.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 35 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 35 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.09.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 35 mm (ΑΤΗΕ8041.9.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας  πάχους  τοιχώματος ........ Φ  35 mm, τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως , υλικά  

στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση  με  ήλους ) και  συγκολλήσεως , δηλαδή  χαλκοσωλήνας , σύνδεσμοι , ρακόρ , ταυ  κλπ .,επί  
τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 35 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.09.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm (ΑΤΗΕ8041.10.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 42 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.10.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,220 * 20,42 = 4,49
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,220 * 17,31 = 3,81

 
Τιμή ανα m οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (8,30 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm (ΑΤΗΕ8041.10.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 42 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.10.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,220 * 20,42 = 4,49
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,220 * 17,31 = 3,81

 
Τιμή ανα m οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (8,30 €)
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm (ΑΤΗΕ8041.10.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 42 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 42 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.10.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,220 * 20,42 = 4,49
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,220 * 17,31 = 3,81

 
Τιμή ανα m οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (8,30 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm (ΑΤΗΕ8041.11.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 54 mm, 
πάχους τοιχ. 1.20 m ΗΛΜ571.11.01 m 1,300 * 12,84 = 16,69
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,270 * 20,42 = 5,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,270 * 17,31 = 4,67

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (26,87 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm (ΑΤΗΕ8041.11.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 54 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.11.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,270 * 20,42 = 5,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,270 * 17,31 = 4,67

 
Τιμή ανα m δέκα ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (10,18 €)

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm (ΑΤΗΕ8041.11.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος........ Φ 54 mm, τοποθετημένος με όλα ταειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 54 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.11.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,270 * 20,42 = 5,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,270 * 17,31 = 4,67

 
Τιμή ανα m δέκα ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (10,18 €)
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Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm. και Φ 32 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm. και Φ 32 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 32 mm ΗΛΜ572.01.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 40 mm 
(ΑΤΗΕ8042.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 40 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 40 mm ΗΛΜ572.01.02 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 50 mm 
(ΑΤΗΕ8042.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 50 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 50 mm ΗΛΜ572.01.03 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 63 mm 
(ΑΤΗΕ8042.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 63 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 63 mm ΗΛΜ572.01.04 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93
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Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 75 mm 
(ΑΤΗΕ8042.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  75 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 75 mm ΗΛΜ572.01.05 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 90 mm 
(ΑΤΗΕ8042.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 90 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός απο σκληρό PVC για 60ψC 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 90 mm ΗΛΜ572.01.06 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 100 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 100 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 ?C, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 4 atm, διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ572.01.07 m 1,300 * 3,86 = 5,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (23,89 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4 atm. και Φ 110 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4 atm. και Φ 110 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 4 atm διαμέτρου 110 mm ΗΛΜ572.01.08 m 1,300 * 0,00 = 0,00
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 125 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  125 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 4 atm διαμέτρου 125 mm ΗΛΜ572.01.09 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 140 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.10)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  140 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 140 mm ΗΛΜ572.01.10 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 160 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.11)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  160 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  έναάκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 160 mm ΗΛΜ572.01.11 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 200 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 200 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), ταυλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 200 mm ΗΛΜ572.01.12 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 250 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.13)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 250 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 250 mm ΗΛΜ572.01.13 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 280 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.14)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  280 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 280 mm ΗΛΜ572.01.14 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4 atm. και Φ 315 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4 atm. και Φ 315 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 315 mm ΗΛΜ572.01.15 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 355 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.16)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  355 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
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), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 

Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 355 mm ΗΛΜ572.01.16 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 400 
mm (ΑΤΗΕ8042.1.17)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 4 atm. και  Φ  400 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήν πλαστικός απο σκληρό PVC για 60 C 
αποχετεύσεως πιέσεως 4 atm, διαμ. 400 mm ΗΛΜ572.01.17 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20C 5 atm. και Φ 110 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20C 5 atm. και Φ 110 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 110 mm ΗΛΜ572.02.01 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 125 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 5 atm. και  Φ  125 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 125 mm ΗΛΜ572.02.02 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 160 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 
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Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 5 atm. και  Φ  160 mm, για  σύνδεση  

με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  η  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 160 mm ΗΛΜ572.02.03 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 200 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 200 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 200 mm ΗΛΜ572.02.04 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 250 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  απο  σκληρό  P.V.C. πιέσεως  λειτουργίας  για  20 C 5 atm. και  Φ  250 mm, για  σύνδεση  
με  συγκόλληση  με  παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  έναάκρο  του  σωλήνα  και  
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας , πλήρως  τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλήν  σιφώνια 
), τα  υλικά  συνδέσεως , στερεώσεως  κλπ . και  η  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  καισυνδέσεως . 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 250 mm ΗΛΜ572.02.05 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεωςλειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 315 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεωςλειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 315 mm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 315 mm ΗΛΜ572.02.06 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 400 
mm (ΑΤΗΕ8042.2.7) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 5 atm. και Φ 400 mm, για σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας η με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60ψC, 
αποχετεύσεως, πιέσεως 5 atm διαμέτρου 400 mm ΗΛΜ572.02.07 m 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Πηλοσωλήνας Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8044.1.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.1 
Πηλοσωλήνας Φ 50 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως υδάτων 
(υδρορροή) διατομής 6*10 cm ΗΛΜ573.01 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ  Φ 75 mm (ΑΤΗΕ8044.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.2 
Πηλοσωλήνας Φ 75 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αλοιφωτός αποστραγγίσεως διαμ. 75 
mm ΗΛΜ574.02 τεμαχ 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΘ. ΑΠΟΣΤΡ. Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8044.1.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.3 
Πηλοσωλήνας Φ 100 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ574.03 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΘ. ΑΠΟΣΤΡ. Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8044.1.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.4 
Πηλοσωλήνας Φ 125 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 125 mm ΗΛΜ574.04 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΘ. ΑΠΟΣΤΡ. Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8044.1.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.5 
Πηλοσωλήνας Φ 150 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 150 mm ΗΛΜ574.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΘ. ΑΠΟΣΤΡ. Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8044.1.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.6 
Πηλοσωλήνας Φ 200 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 200 mm ΗΛΜ574.06 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΘ. ΑΠΟΣΤΡ. Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8044.1.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.1.7 
Πηλοσωλήνας Φ 250 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αλοιφωτός αποστραγγίσεως διαμ. 250 
mm ΗΛΜ574.07 τεμαχ 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ   ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8044.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.1 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

55
Πηλοσωλήνας Φ 50 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αλοιφωτός υπόγειος με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
50χιλ ΗΛΜ575.01 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 75 mm (ΑΤΗΕ8044.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.2 
Πηλοσωλήνας Φ 75 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
75χιλ ΗΛΜ575.02 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8044.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.3 
Πηλοσωλήνας Φ 100 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
100χιλ ΗΛΜ575.03 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8044.2.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.4 
Πηλοσωλήνας Φ 125 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
125χιλ ΗΛΜ575.04 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8044.2.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.5 
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Πηλοσωλήνας Φ 150 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8044.2.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.6 
Πηλοσωλήνας Φ 200 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
200χιλ ΗΛΜ575.06 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΙΦΩΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8044.2.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.2.7 
Πηλοσωλήνας Φ 250 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
250χιλ ΗΛΜ575.07 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8044.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.1 
Πηλοσωλήνας Φ 50 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμ. 50 mm ΗΛΜ576.01 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 75 mm (ΑΤΗΕ8044.3.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.2 
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Πηλοσωλήνας Φ 75 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμ. 75 mm ΗΛΜ576.02 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8044.3.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.3 
Πηλοσωλήνας Φ 100 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ576.03 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8044.3.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.4 
Πηλοσωλήνας Φ 125 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αργιροπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 125 mm ΗΛΜ576.04 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ  Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8044.3.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.5 
Πηλοσωλήνας Φ 150 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμέτρου 150 mm ΗΛΜ576.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8044.3.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.6 
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Πηλοσωλήνας Φ 200 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως διαμ 
200 mm ΗΛΜ576.06 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8044.3.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.7 
Πηλοσωλήνας Φ 250 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως διαμ 
250 mm ΗΛΜ576.07 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 300 mm (ΑΤΗΕ8044.3.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.8 
Πηλοσωλήνας Φ 300 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως διαμ 
300 mm ΗΛΜ576.08 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 350 mm (ΑΤΗΕ8044.3.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.9 
Πηλοσωλήνας Φ 350 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός  αποστραγγίσεως με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως διαμ 
350 mm ΗΛΜ576.09 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 
Τιμή ανα m σαράντα ένα ευρώ & πενήντα λεπτά   (41,50 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 400 mm (ΑΤΗΕ8044.3.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.10 
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Πηλοσωλήνας Φ 400 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως διαμ 
400 mm ΗΛΜ576.10 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα m σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 450 mm (ΑΤΗΕ8044.3.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.11 
Πηλοσωλήνας Φ 450 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμ. 450 mm ΗΛΜ576.11 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51

 
Τιμή ανα m σαράντα εννέα ευρώ & έξη λεπτά   (49,06 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ Φ 500 mm (ΑΤΗΕ8044.3.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.3.12 
Πηλοσωλήνας Φ 500 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός αποστραγγίσεως 
διαμ. 500 mm ΗΛΜ576.12 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα m πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8044.4.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.1 
Πηλοσωλήνας Φ 50 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος με  φθορά και τσιμεντοκονίαμα 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ. 50 
mm ΗΛΜ577.01 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 75 mm (ΑΤΗΕ8044.4.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.2 
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Πηλοσωλήνας Φ 75 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ. 75 
mm ΗΛΜ577.02 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8044.4.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.3 
Πηλοσωλήνας Φ 100 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 100 
mm ΗΛΜ577.03 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8044.4.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.4 
Πηλοσωλήνας Φ 125 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 125 
mm ΗΛΜ577.04 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8044.4.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.5 
Πηλοσωλήνας Φ 150 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 150 
mm ΗΛΜ577.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8044.4.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.6 
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Πηλοσωλήνας Φ 200 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 200 
mm ΗΛΜ577.06 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8044.4.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.7 
Πηλοσωλήνας Φ 250 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 250 
mm ΗΛΜ577.07 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 300 mm (ΑΤΗΕ8044.4.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.8 
Πηλοσωλήνας Φ 300 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 300 
mm ΗΛΜ577.08 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα m τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

ΠΗΛΟΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ Φ 350 mm (ΑΤΗΕ8044.4.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.9 
Πηλοσωλήνας Φ 350 mm, δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία τοποθετήσεως και 

στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσμων με κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα 
χώματος.α)Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ 350 
mm ΗΛΜ577.09 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα m σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Πηλοσωλήνας διαμέτρου 400 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος (ΑΤΗΕ8044.4.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.10 
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Πηλοσωλήνας διαμέτρου 400 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος ,δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία τοποθετήσεωςκαι στερεώσεως πλην  χωματουργικών και λιθοδομών, με την  κάλυψη των συνδέσεωνμε κονίαμα και επικάλυψη 
με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήν αργιλοπυριτικός υπόγειος διαμ. 400 
mm ΗΛΜ577.10 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα m πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Πηλοσωλήνας διαμέτρου 450 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος (ΑΤΗΕ8044.4.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.11 
Πηλοσωλήνας διαμέτρου 450 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος ,δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία τοποθετήσεωςκαι στερεώσεως πλην  χωματουργικών και λιθοδομών, με την  κάλυψη των συνδέσεωνμε κονίαμα και επικάλυψη 
με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος   Φ 450 
mm με φθορά και  τσιμεντοκονίαμα 900 kg ΗΛΜ574.11 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 
Τιμή ανα m εξήντα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (60,37 €)

Πηλοσωλήνας διαμέτρου 500 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος (ΑΤΗΕ8044.4.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8044.4.12 
Πηλοσωλήνας διαμέτρου 500 mm αργιλοπυριτικός υπόγειος ,δηλαδή πηλοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 

εργασία τοποθετήσεωςκαι στερεώσεως πλην  χωματουργικών και λιθοδομών, με την  κάλυψη των συνδέσεωνμε κονίαμα και επικάλυψη 
με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Πηλοσωλήνας αργιλοπυριτικός υπόγειος   Φ 500 
mm με φθορά και  τσιμεντοκονίαμα 900 kg ΗΛΜ574.12 m 1,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα m εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Μηχανοσίφωνας πήλινος 16 cm πλήρως τοποθετημένος. (ΑΤΗΕ8045.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8045.1 

Μηχανοσίφωνας πήλινος 16 cm πλήρως τοποθετημένος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39
Σίφων μηχανικός πήλινος διαμ. 16 cm ΗΛΜ578.01 τεμαχ 1,150 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Μηχανοσίφωνας πήλινος 18 cm πλήρως τοποθετημένος. (ΑΤΗΕ8045.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8045.2 

Μηχανοσίφωνας πήλινος 18 cm πλήρως τοποθετημένος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12
Σίφων μηχανικός πήλινος διαμ. 18 cm ΗΛΜ578.02 τεμαχ 1,150 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Μηχανοσίφωνας πήλινος 20 cm πλήρως τοποθετημένος. (ΑΤΗΕ8045.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8045.3 

Μηχανοσίφωνας πήλινος 20 cm πλήρως τοποθετημένος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85
Σίφων μηχανικός πήλινος διαμ. 20 cm ΗΛΜ578.03 τεμαχ 1,150 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ 10 cm (ΑΤΗΕ8046.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8046.1 

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ 10 cm,εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12
Σίφων πήλινος δαπέδου διαμ 10 cm ΗΛΜ579.01 τεμαχ 1,100 * 0,00 = 0,00
Εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου 10 cm ΗΛΜ580.01 τεμαχ 1,000 * 1,65 = 1,65

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & έξη λεπτά   (28,06 €)

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ 12 cm (ΑΤΗΕ8046.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8046.2 

Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ 12 cm,εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο 
Ανάλυση εργασίας 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12
Σίφων πήλινος δαπέδου διαμ 12 cm ΗΛΜ579.02 τεμαχ 1,100 * 0,00 = 0,00
Εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου 12 cm ΗΛΜ580.02 τεμαχ 1,000 * 2,80 = 2,80

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι εννέα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (29,21 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8047.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 80 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 
80mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900 kg ΗΛΜ581.01 m 1,100 * 4,49 = 4,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m δώδεκα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (12,48 €)
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Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8047.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 100 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 100 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.02 m 1,100 * 9,09 = 10,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,270 * 20,42 = 5,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,270 * 17,31 = 4,67

 
Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (20,18 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8047.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 125 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 125 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.03 m 1,100 * 5,83 = 6,41
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m δέκα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (17,73 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8047.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 150 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 150 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900 kg ΗΛΜ581.04 m 1,100 * 13,50 = 14,85
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,320 * 20,42 = 6,53
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,320 * 17,31 = 5,54

 
Τιμή ανα m είκοσι έξη ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (26,92 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8047.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 200 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 200 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900 kg ΗΛΜ581.05 m 1,100 * 15,10 = 16,61
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06

 
Τιμή ανα m είκοσι εννέα ευρώ & ογδόντα δύο λεπτά   (29,82 €)
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Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8047.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 250 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 250 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.06 m 1,100 * 20,70 = 22,77
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m τριάντα επτά ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (37,87 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 300 mm (ΑΤΗΕ8047.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8047.7 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 300 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 300 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.07 m 1,100 * 26,30 = 28,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα m σαράντα πέντε ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (45,91 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 400 mm (ΑΤΗΕ8047.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 400 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 400 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.08 m 1,100 * 32,40 = 35,64
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα m πενήντα έξη ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (56,39 €)

Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 500 mm (ΑΤΗΕ8047.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 500 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 500 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.09 m 1,100 * 46,70 = 51,37
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m εβδομήντα πέντε ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (75,89 €)
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Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 600 mm (ΑΤΗΕ8047.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  10 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος Φ 600 mm, δηλαδή τσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών, με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων διαμέτρου 600 
mm με φθορά και τσιμεντοκονίαμα 900kg ΗΛΜ581.10 m 1,100 * 64,10 = 70,51
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,750 * 17,31 = 12,98

 
Τιμή ανα m ενενήντα οκτώ ευρώ & ογδόντα ένα λεπτά   (98,81 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Φ 80mm (ΑΤΗΕ8048.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως 
φυγοκεντρικής χυτεύσεως, δ ΗΛΜ582.01 m 1,400 * 18,86 = 26,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,500 * 2,50 = 3,75
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 6,000 * 0,10 = 0,60

 
Τιμή ανα m εξήντα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά   (64,71 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Φ 100mm (ΑΤΗΕ8048.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως, 
φυγοκεντρικής χυτεύσεως, διαμέτρου 100 mm., 
πάχους ....mm ΗΛΜ582.02 m 1,400 * 25,50 = 35,70
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 1,750 * 2,50 = 4,38
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 8,500 * 0,10 = 0,85

 
Τιμή ανα m ογδόντα δύο ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (82,43 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Φ 125mm (ΑΤΗΕ8048.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως, 
φυγοκεντρικής χυτεύσεως, ΗΛΜ582.03 m 1,400 * 32,72 = 45,81
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 2,250 * 2,50 = 5,63
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 10,000 * 0,10 = 1,00
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Τιμή ανα m εκατόν ένα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (101,49 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Φ 150mm (ΑΤΗΕ8048.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως, 
φυγοκεντρικής χυτεύσεως, διαμέτρου 150 mm., 
πάχους ....mm ΗΛΜ582.04 m 1,400 * 54,46 = 76,24
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 2,500 * 2,50 = 6,25
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 12,000 * 0,10 = 1,20

 
Τιμή ανα m εκατόν σαράντα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (140,29 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Φ 200mm (ΑΤΗΕ8048.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σωλήνας αποχετεύσεως, 
φυγοκεντρικής χυτεύσεως, διαμέτρου 200 mm., 
πάχους ....mm ΗΛΜ582.05 m 1,400 * 54,46 = 76,24
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,800 * 20,42 = 36,76
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,800 * 17,31 = 31,16
Μόλυβδος σε χελώνες ΗΛΜ297.01 Kgr 3,000 * 2,50 = 7,50
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 14,000 * 0,10 = 1,40

 
Τιμή ανα m εκατόν πενήντα τρία ευρώ & έξη λεπτά   (153,06 €)

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  ευθύ Φ 50mm (ΑΤΗΕ8049.1.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  ευθύ Φ 50mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας ευθύς διαμέτρου 50 mm ΗΛΜ583.01.01 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 50mm (ΑΤΗΕ8049.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 50mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας κυρτός διαμέτρου 50 mm ΗΛΜ583.02.01 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)
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Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ Φ 70mm (ΑΤΗΕ8049.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ Φ 70mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας ευθύς διαμέτρου 70 mm ΗΛΜ583.01.02 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 70mm (ΑΤΗΕ8049.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 70mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας κυρτός διαμέτρου 70 mm ΗΛΜ583.02.02 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥN ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΘΥ Φ 100mm (ΑΤΗΕ8049.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ Φ 100mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας ευθύς διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ583.01.03 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 100mm (ΑΤΗΕ8049.3.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Χυτοσιδηρούν σιφώνι  κυρτό Φ 100mm, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και την διάνοιξη οδών. 
Ανάλυση εργασίας 
Χυτοσιδηρούς σίφωνας κυρτός διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ583.02.03 τεμαχ 1,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ 70mm (ΑΤΗΕ8050.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ 70mm, και με το διαμορφωμένο στον σωλήνα στόμιο, 

πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για ΗΛΜ584.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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σωλήνα διαμ. 80 mm 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 80 mm ΗΛΜ584.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ100 mm (ΑΤΗΕ8050.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ100 mm, και με το διαμορφωμένο στον σωλήνα στόμιο, 

πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 100 mm ΗΛΜ584.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 100 mm ΗΛΜ584.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ125 mm (ΑΤΗΕ8050.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ125 mm, και με το διαμορφωμένο στον σωλήνα στόμιο, 

πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 125 mm ΗΛΜ584.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 125 mm ΗΛΜ584.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ150 mm (ΑΤΗΕ8050.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ150 mm, και με το διαμορφωμένο στον σωλήνα στόμιο, 

πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 150 mm ΗΛΜ584.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 150 mm ΗΛΜ584.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ200 mm (ΑΤΗΕ8050.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 
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Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρού, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ200 mm, και με το διαμορφωμένο στον σωλήνα στόμιο, 

πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 200 mm ΗΛΜ584.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν με σφιγκτήρα για 
σωλήνα διαμ. 200 mm ΗΛΜ584.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 30/37 mm (ΑΤΗΕ8051.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 30/37 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 4,830 * 0,84 = 4,06
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (22,93 €)

Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 35/40 mm (ΑΤΗΕ8051.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 35/40 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 3,910 * 0,84 = 3,28
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (22,15 €)

Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 40/45 mm (ΑΤΗΕ8051.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 40/45 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 4,370 * 0,84 = 3,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι δύο ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (22,54 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 50/55 (ΑΤΗΕ8051.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
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Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 50/55 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 5,400 * 0,84 = 4,54
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m είκοσι τρία ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (23,41 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ Φ 60/65 (ΑΤΗΕ8051.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 60/65 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως.α)Μολυβδοσωλήνας αποχετεύσεως αυξημένος κατά 15% για φθορά, υλικά 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 6,440 * 0,84 = 5,41
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m είκοσι εννέα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (29,93 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 70/76 (ΑΤΗΕ8051.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 70/76 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 8,970 * 0,84 = 7,53
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m τριάντα δύο ευρώ & πέντε λεπτά   (32,05 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 80/86 (ΑΤΗΕ8051.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 80/86 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλουυλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 10,230 * 0,84 = 8,59
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m τριάντα τρία ευρώ & ένδεκα λεπτά   (33,11 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 90/96 (ΑΤΗΕ8051.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
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Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 90/96 mm, πλήρωςτοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 11,500 * 0,84 = 9,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα m τριάντα τέσσερα ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (34,18 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 100/106 (ΑΤΗΕ8051.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 100/106 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 12,760 * 0,84 = 10,72
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m σαράντα τέσσερα ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτά   (44,68 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ Φ 110/116 (ΑΤΗΕ8051.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 110/116 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 13,910 * 0,84 = 11,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,150 * 20,42 = 23,48
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,150 * 17,31 = 19,91

 
Τιμή ανα m πενήντα πέντε ευρώ & επτά λεπτά   (55,07 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 120/127 (ΑΤΗΕ8051.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 120/127 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 17,710 * 0,84 = 14,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα m εξήντα ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (60,16 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 130/137 (ΑΤΗΕ8051.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
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Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 130/137 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 19,200 * 0,84 = 16,13
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,250 * 20,42 = 25,53
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,250 * 17,31 = 21,64

 
Τιμή ανα m εξήντα τρία ευρώ & τριάντα λεπτά   (63,30 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 140/145 (ΑΤΗΕ8051.13) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 140/145 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 23,690 * 0,84 = 19,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,300 * 17,31 = 22,51

 
Τιμή ανα m εξήντα οκτώ ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (68,96 €)

ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ.Φ 150/155 (ΑΤΗΕ8051.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος Φ 150/155 mm, πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως πρός 

σωλήνες άλλου υλικού (ουρές, σύνδεσμοι κλπ.) με άγγιστρα στερεώσεως κλπ.συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 25,300 * 0,84 = 21,25
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,350 * 20,42 = 27,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,350 * 17,31 = 23,37

 
Τιμή ανα m εβδομήντα δύο ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (72,19 €)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΟ (ΑΤΗΕ8052.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Κατασκευές υδραυλικές απλές απο μολυβδόφυλλο, δηλαδή αρμοί διαστολής, υδρορροές στεγών (ντερέδες) κλπ. απο 

μολυβδόφυλλο πάχους 2 mm,πλήρεις με την εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 0,950 * 3,00 = 2,85
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,250 * 17,31 = 4,33

 
Τιμή ανα Kgr δώδεκα ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά   (12,71 €)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΟ (ΑΤΗΕ8052.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   2 
Κατασκευές υδραυλικές σύνθετες απο μολυβδόφυλλο, δηλαδή σιφώνια δαπέδου (καζανάκια) με η χωρίς εσωτερικό διάφραγμα 

(κόφτρα), σιφώνια νεροχυτών τύπου U (ίσια) η S (γυριστά) απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm,στόμια αποχετεύσεως (ταρατσομόλυβα) 
απο μολυβδόφυλλο πάχους 2 mm, πλήρειςμε την εγκατάσταση.
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Ανάλυση εργασίας 

Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 0,920 * 3,00 = 2,76
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,180 * 4,16 = 0,75
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα Kgr δέκα οκτώ ευρώ & εξήντα ένα λεπτά   (18,61 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 30 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.1 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 30 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 30 m ΗΛΜ586.01 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,150 * 20,42 = 3,06
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,150 * 17,31 = 2,60

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (5,66 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 40 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.2 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 40 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 40 m ΗΛΜ586.02 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 50 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.3 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 50 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 50 m ΗΛΜ586.03 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 60 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.4 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 60 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 60 m ΗΛΜ586.04 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19
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Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 70 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.5 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 70 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 70 m ΗΛΜ586.05 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 80 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.6 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 80 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 80 m ΗΛΜ586.06 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 90 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.7 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 90 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρωςτοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 90 m ΗΛΜ586.07 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 100 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.8 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 100 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 100 και μικρουλικά ΗΛΜ586.08 τεμαχ 1,050 * 4,72 = 4,96
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (23,83 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 120 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.9) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.9 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 120 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 120 και μικρουλικά ΗΛΜ586.08 τεμαχ 1,050 * 6,00 = 6,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι πέντε ευρώ & δέκα επτά λεπτά   (25,17 €)

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 150 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη (ΑΤΗΕ8054.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8054.10 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 150 mm, ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη 
διαμέτρου 120 mm ΗΛΜ586.09 τεμαχ 1,050 * 6,00 = 6,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (28,94 €)

Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8055.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8055.1 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 100 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως όπως και τα εξαρτήματα ποντίσεως και 
σημάνσεώς του στη θάλασσα, δηλαδή προμήθεια σωλήνα και εξαρτημάτων και εργασία συνδέσεως συναρμολογήσεως ποντίσεως στη 
θάλασσα ανεξαρτήτως βάθους όπως και της τελικής αγκυρώσεως και σημάνσεως του τελικού στομίου, περιλαμβανομένου  

και του μισθώματος του σκάφους. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX διαμέτρου 100 
mm αυξημένος κατά 30% για φθορά, ειδικά 
εξαρτήματα και αναλογία σημάνσεως τελικού 
στομίου και πλέγματος ΗΛΜ587.01 m 1,300 * 19,25 = 25,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m τριάντα έξη ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (36,34 €)

Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8055.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8055.2 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 125 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως όπως και τα εξαρτήματα ποντίσεως και 

σημάνσεώς του στη θάλασσα, δηλαδή προμήθεια σωλήνα και εξαρτημάτων και εργασία συνδέσεως συναρμολογήσεως ποντίσεως στη 
θάλασσα ανεξαρτήτως βάθους όπως και της τελικής αγκυρώσεως και σημάνσεως του τελικού στομίου, περιλαμβανομένου και του 
μισθώματος του σκάφους. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX διαμέτρου 125 
mm αυξημένος κατά 30% για φθορά, ειδικά 
εξαρτήματα και αναλογία σημάνσεως τελικού 
στομίου και πλέγματος ΗΛΜ587.02 m 1,300 * 22,27 = 28,95
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m σαράντα ευρώ & είκοσι επτά λεπτά   (40,27 €)
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Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8055.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8055.3 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX Φ 150 mm, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως όπως και τα εξαρτήματα ποντίσεως και 

σημάνσεώς του στη θάλασσα, δηλαδή προμήθεια σωλήνα και εξαρτημάτων και εργασία συνδέσεως συναρμολογήσεως ποντίσεως στη 
θάλασσα ανεξαρτήτως βάθους όπως και της τελικής αγκυρώσεως και σημάνσεως του τελικού στομίου, περιλαμβανομένου και του 
μισθώματος του σκάφους. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας αποχετεύσεως HELIFLEX διαμέτρου 150 
mm αυξημένος κατά 30% για φθορά, ειδικά 
εξαρτήματα και αναλογία σημάνσεως τελικού 
στομίου και πλέγματος ΗΛΜ587.03 m 1,300 * 33,44 = 43,47
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m πενήντα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (54,79 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8056.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 80 mm, δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 80 mm με φθορά 10% και 
τσιμεντοκονίαμα 600kg ΗΛΜ588.01 m 1,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα m ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8056.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 100 mm, δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 100 mm με φθορά 10% και 
τσιμεντοκονίαμα 600kg ΗΛΜ588.02 m 1,100 * 8,22 = 9,04
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,320 * 20,42 = 6,53
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,320 * 17,31 = 5,54

 
Τιμή ανα m είκοσι ένα ευρώ & ένδεκα λεπτά   (21,11 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8056.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 125 mm, δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 125 mm με φθορά 10% και 
τσιμεντοκονίαμα 600kg ΗΛΜ588.03 m 1,100 * 21,37 = 23,51
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06

 
Τιμή ανα m τριάντα έξη ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (36,72 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8056.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 150 mm, δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασίατο ποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 150 mm με φθορά 10% και 
τσιμεντοκονίαμα 600kg ΗΛΜ588.04 m 1,100 * 12,49 = 13,74
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,370 * 20,42 = 7,56
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,370 * 17,31 = 6,41

 
Τιμή ανα m είκοσι επτά ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά   (27,71 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8056.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως υπόγειος Φ 200 mm, δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνας και υλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλήν χωματουργικών και λιθοδομών με την κάλυψη των συνδέσεων με 
κονίαμα και επικάλυψη με ελαφρό στρώμα χώματος. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 200 mm με φθορά 10% και 
τσιμεντοκονίαμα 600kg ΗΛΜ588.05 m 1,100 * 18,80 = 20,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m τριάντα πέντε ευρώ & εβδομήντα οκτώ λεπτά   (35,78 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8057.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 80 mm, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων των κάθε σχήματος 

ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, Ψ, S, κλπ.) και των απαιτουμένων υλικών συνδέσεως πρός σωλήνες απο άλλο υλικό (ουρές, 
σύνδεσμοι) πλήν σιφωνιών, περιλαμβανομένων και των υλικών συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 80 mm αυξημένος κατά 15% για φθορά 
και 25% για ειδικά τεμάχια ΗΛΜ588.01 m 1,400 * 0,00 = 0,00
Σιμεντοκονίαμα, κοχλιοφόροι κ.λπ  0.05 ΗΛΜ588.01 m 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα m δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8057.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 100 mm, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων των κάθε σχήματος 

ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, Ψ, S, κλπ.) και των απαιτουμένων υλικών συνδέσεως πρός σωλήνες απο άλλο υλικό (ουρές, 
σύνδεσμοι) πλήν σιφωνιών, περιλαμβανομένων και των υλικών συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
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και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 100 mm αυξημένος κατά 15% για 
φθορά και 25% για ειδικά τεμάχια ΗΛΜ588.02 m 1,400 * 8,22 = 11,51
Σιμεντοκονίαμα, κοχλιοφόροι κ.λπ.  0.05 ΗΛΜ588.02 m 0,050 * 8,22 = 0,41
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (30,79 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8057.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 125 mm, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων των κάθε σχήματος 

ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, Ψ, S, κλπ.) και των απαιτουμένων υλικών συνδέσεως πρός σωλήνες απο άλλο υλικό (ουρές, 
σύνδεσμοι) πλήν σιφωνιών, περιλαμβανομένων και των υλικών συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 125 mm αυξημένος κατά 15% για 
φθορά και 25% για ειδικά τεμάχια ΗΛΜ588.03 m 1,400 * 21,37 = 29,92
Σιμεντοκονίαμα, κοχλιοφόροι, κ.λπ.  0.05 ΗΛΜ588.03 m 0,050 * 21,37 = 1,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα m σαράντα εννέα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (49,86 €)

Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 150  mm (ΑΤΗΕ8057.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   3 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεως ορατός Φ 150  mm, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένων των κάθε σχήματος 

ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, Ψ, S, κλπ.) και των απαιτουμένων υλικών συνδέσεως πρός σωλήνες απο άλλο υλικό (ουρές, 
σύνδεσμοι) πλήν σιφωνιών, περιλαμβανομένων και των υλικών συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας αποχετεύσεων 
διαμέτρου 150 mm αυξημένος κατά 15% για 
φθορά και 25% για ειδικά τεμάχια ΗΛΜ588.04 m 1,400 * 12,49 = 17,49
Σιμεντοκονίαμα, κοχλιοφόροι κ.λπ.  0.05 ΗΛΜ588.04 m 0,050 * 12,49 = 0,62
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα m σαράντα ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (40,75 €)

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές), απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm 
(ΑΤΗΕ8061.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8061.1 

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές), απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
συγκολλήσεως,στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας για πλήρη λειτουργία.α)Λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm, με επικάλυψη,φθορές 
κλπ 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 6,000 * 1,24 = 7,42
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,250 * 4,16 = 1,04
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα m2 σαράντα δύο ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (42,42 €)
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Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων, απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm (ΑΤΗΕ8061.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8061.2 
Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων, απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm, κορνιζωτή, συμπεριλαμβανομένων 

των υλικών συνδέσεως κλπ.,όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 3,500 * 1,24 = 4,33
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 6,000 * 0,10 = 0,60
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (138,65 €)

Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική (ΑΤΗΕ8062.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.1 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως 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. 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 1,100 * 1,24 = 1,36
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42
Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ΗΛΜ265 Kgr 0,300 * 0,94 = 0,28
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα Kgr είκοσι τέσσερα ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (24,70 €)

Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ορθογωνική (ΑΤΗΕ8062.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.2 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ορθογωνική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως 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. 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 1,100 * 1,24 = 1,36
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42
Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ΗΛΜ265 Kgr 0,300 * 0,94 = 0,28
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα Kgr δέκα επτά ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (17,16 €)

Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική (ΑΤΗΕ8062.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.3 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως 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. 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 1,100 * 1,24 = 1,36
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42
Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ΗΛΜ265 Kgr 0,250 * 0,94 = 0,24
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,350 * 17,31 = 6,06
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Τιμή ανα Kgr δέκα πέντε ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (15,23 €)

Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή ορθογωνική (ΑΤΗΕ8062.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.4 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή ορθογωνική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως 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. 
Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 1,100 * 1,24 = 1,36
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42
Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ΗΛΜ265 Kgr 0,200 * 0,94 = 0,19
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα Kgr δέκα τρία ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (13,29 €)

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm απο 
σκληρό P.V.C., πιέσεως λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4atm (ΑΤΗΕ8063) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm απο σκληρό P.V.C., πιέσεως 
λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4atm, μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως 
κλπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως υδάτων 
(υδρορροή) διατομής 6 Χ 10cm αυξημένη κατά 
20% για φθορά, ειδικά τεμάχια, υλικά στερεώσεως 
κ.λπ. ΗΛΜ573.01 m 1,200 * 2,78 = 3,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα m δέκα ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά   (10,88 €)

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα (ΑΤΗΕ8064)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8064 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα, πλήρως τοποθετημένη. 
Ανάλυση εργασίας 
Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα ΗΛΜ591 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (7,54 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
15cmΧ15cm (ΑΤΗΕ8066.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.1 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 15cmΧ15cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,254 * 37,46 = 9,51
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,038 * 134,26 = 5,10
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ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 0,700 * 48,69 = 34,08
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 0,300 * 23,26 = 6,98
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,600 * 0,00 = 0,00

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα έξη ευρώ & εννέα λεπτά   (76,09 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
20cmΧ20m (ΑΤΗΕ8066.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 20cmΧ20m 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,294 * 37,46 = 11,01
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,046 * 134,26 = 6,18
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 0,800 * 48,69 = 38,95
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,650 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 0,400 * 23,26 = 9,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα πέντε ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (85,86 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
30cmΧ30cm (ΑΤΗΕ8066.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.3 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 30cmΧ30cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,384 * 37,46 = 14,38
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,065 * 134,26 = 8,73
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,000 * 48,69 = 48,69
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,750 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 0,600 * 23,26 = 13,95
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν έξη ευρώ & δέκα επτά λεπτά   (106,17 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
30cmΧ40cm (ΑΤΗΕ8066.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.4 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 30cmΧ40cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ ΟΙΚ2121 m3 0,432 * 37,46 = 16,18
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ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,075 * 134,26 = 10,07
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,100 * 48,69 = 53,56
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,850 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 0,700 * 23,26 = 16,28
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,300 * 20,42 = 26,55

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (122,64 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
40cmΧ50cm (ΑΤΗΕ8066.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.5 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 40cmΧ50cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,540 * 37,46 = 20,23
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,100 * 134,26 = 13,43
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,300 * 48,69 = 63,30
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,950 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 0,900 * 23,26 = 20,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (148,52 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
50cmΧ60cm (ΑΤΗΕ8066.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.6 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 50cmΧ60cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,660 * 37,46 = 24,72
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,130 * 134,26 = 17,45
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,500 * 48,69 = 73,03
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,050 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,100 * 23,26 = 25,58
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (175,49 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
60cmΧ70cm (ΑΤΗΕ8066.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.7 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 60cmΧ70cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών καιαχρήστων υλικών.
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Ανάλυση εργασίας 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,792 * 37,46 = 29,67
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,163 * 134,26 = 21,88
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,700 * 48,69 = 82,77
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,300 * 23,26 = 30,23
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (199,26 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
70cmΧ80cm (ΑΤΗΕ8066.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.8 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 70cmΧ80cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,936 * 37,46 = 35,06
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,200 * 134,26 = 26,85
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 1,900 * 48,69 = 92,51
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,250 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,500 * 23,26 = 34,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (230,14 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
80cmΧ90cm (ΑΤΗΕ8066.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.9 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 80cmΧ90cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 1,092 * 37,46 = 40,91
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,240 * 134,26 = 32,22
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 2,100 * 48,69 = 102,25
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,350 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,700 * 23,26 = 39,53
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια πενήντα πέντε ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (255,75 €) 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
90cmΧ100cm (ΑΤΗΕ8066.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.10 
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Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 90cmΧ100cm 

δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών 
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής 
υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 1,260 * 37,46 = 47,20
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,290 * 134,26 = 38,93
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 2,300 * 48,69 = 111,99
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,450 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,900 * 23,26 = 44,19
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ενενήντα τρία ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (293,36 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο0.50 m έως 1.00 Μ και 
διαστάσεων 40cmΧ50cm (ΑΤΗΕ8066.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.1 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο0.50 m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 40cmΧ50cm 
δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,990 * 37,46 = 37,08
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,100 * 134,26 = 13,43
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 2,600 * 48,69 = 126,59
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 0,950 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 1,800 * 23,26 = 41,86
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια πενήντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (259,80 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο 0.5έως 1.00 Μ και 
διαστάσεων 50 cm Χ60 cm (ΑΤΗΕ8066.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο 0.5έως 1.00 Μ και διαστάσεων 50 cm Χ60 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 1,210 * 37,46 = 45,33
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,130 * 134,26 = 17,45
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 3,000 * 48,69 = 146,07
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,050 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 2,200 * 23,26 = 51,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένδεκα ευρώ & έξη λεπτά   (311,06 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και 
διαστάσεων 60 cm Χ 70 cm (ΑΤΗΕ8066.2.3) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.3 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 60 cm Χ 70 cm 

δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 1,450 * 37,46 = 54,32
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,160 * 134,26 = 21,48
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 3,400 * 48,69 = 165,55
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 2,600 * 23,26 = 60,46
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια πενήντα δύο ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (352,86 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και 
διαστάσεων 70 cm Χ 80 cm (ΑΤΗΕ8066.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.4 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 70 cm Χ 80 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 1,710 * 37,46 = 64,06
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,200 * 134,26 = 26,85
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 3,800 * 48,69 = 185,02
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,250 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,000 * 23,26 = 69,77
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια έξη ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (406,96 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και 
διαστάσεων 80 cm Χ 90 cm (ΑΤΗΕ8066.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.5 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 90 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,000 * 37,46 = 74,92
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,240 * 134,26 = 32,22
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 4,200 * 48,69 = 204,50
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,350 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,400 * 23,26 = 79,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (462,18 €)
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Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο0.50m έως 1.00Μ και 
διαστ. 90 cm Χ 100 cm (ΑΤΗΕ8066.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.6 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο0.50m έως 1.00Μ και διαστ. 90 cm Χ 100 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώ-δες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμ. πάχ. 10cm δόμηση πλευρι-κών επιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου & τσιμεντοκονιάματος 400Kg τσιμέντ., τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών καιαχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,310 * 37,46 = 86,53
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,280 * 134,26 = 37,59
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 4,600 * 48,69 = 223,97
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,450 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,800 * 23,26 = 88,37
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (518,14 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο1.00m έως 1.50Μ & 
διαστάσεων 60 cm Χ 70 cm (ΑΤΗΕ8066.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.3.1 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο1.00m έως 1.50Μ & διαστάσεων 60 cm Χ 70 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώ-δες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμ. πάχ. 10cm δόμηση πλευρι-κών επιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχ. 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,110 * 37,46 = 79,04
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,160 * 134,26 = 21,48
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 5,100 * 48,69 = 248,32
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,150 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,900 * 23,26 = 90,70
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια ευρώ & ογδόντα λεπτά   (500,80 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50 Μ και 
διαστάσεων 70 cm Χ 80 cm (ΑΤΗΕ8066.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.3.2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50 Μ και διαστάσεων 70 cm Χ 80 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση 
μετσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών καιαχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,500 * 37,46 = 93,65
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,200 * 134,26 = 26,85
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 5,700 * 48,69 = 277,53
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,250 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 4,500 * 23,26 = 104,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
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Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (574,15 €) 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50 Μ και 
διαστάσεων 80 cm Χ 90 cm (ΑΤΗΕ8066.3.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.3.3 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 90 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήναΦ150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,910 * 37,46 = 109,01
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,240 * 134,26 = 32,22
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 6,300 * 48,69 = 306,75
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,350 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 5,100 * 23,26 = 118,60
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (648,26 €)

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50Μ και 
διαστάσεων 90 cm Χ 100 cm (ΑΤΗΕ8066.3.4)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.3.4 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m έως 1.50Μ και διαστάσεων 90 cm Χ 100 cm 
δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ.10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμ., τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου 
πηλοσωλήνα Φ150mm τομής ημικυκλικής & σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμ. του πυθμένακαι των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση τωνπροιόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 3,360 * 37,46 = 125,86
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,280 * 134,26 = 37,59
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ 1   ΠΛΙΝΘΟΥ ΟΙΚ4623.02 m2 6,900 * 48,69 = 335,96
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
150χιλ ΗΛΜ575.05 m 1,450 * 0,00 = 0,00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 5,700 * 23,26 = 132,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89

 
Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (723,86 €)

Φρεάτιο πτώσεως δικτύου αποχετεύσεως όπως στο σχήμα που προδιαγράφεται τη μελέτη για σωλήνες 
Φ125 mm ως 200 mm & για ύψος πτώσεως μέχρι 1.00 m &ύψος λαιμού ως 0.50m (ΑΤΗΕ8069.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8069.1 

Φρεάτιο πτώσεως δικτύου αποχετεύσεως όπως στο σχήμα που προδιαγράφεται τη μελέτη για σωλήνες Φ125 mm ως 200 mm & 
για ύψος πτώσεως μέχρι 1.00 m &ύψος λαιμού ως 0.50m, με τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους τοιχωμάτων 10 cm, 
διαμέτρου φρεατίου 1.00 m και διαμ. λαιμού 0.70 m όπως το σχήμαπου προδ/φεται απο τη μελέτη, με τους πηλοσωλήνες, βαθμίδες απο 
χυτοσίδηρο κατά DIN 1211 και χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά DIN 1218 & πλαίσιο του καλύμματος κατά DIN 1215 ελευθέρου ανοίγματος 
615 mm, με τις αναγκαίες εκσκαφές και τη αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, με τα επιχρίσματα των 
εσωτερικών τοιχωμάτων του φρεατίου, με πατητή τσιμεντοκονία 600 Kg πάχ. 2.5cm, με την διαμόρφωση του πυθμένα με μισούς 
πηλοσωλήνες, όπως με κάθε εργασία αποπερατώσεως και παραδόσεώς του σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,100 * 37,46 = 78,66
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΗΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 
& ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ2125 m3 2,100 * 59,54 = 125,03
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST I ΟΙΚ3871 Kgr 85,000 * 1,58 = 134,54
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ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ  ΧΥΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ3816 m2 15,000 * 20,32 = 304,74
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 9,000 * 23,26 = 209,30
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 2,000 * 134,26 = 268,51
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
200χιλ ΗΛΜ575.06 m 2,500 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (1.422,64 €) 

Φρεάτιο πτώσεως δικτύου αποχετεύσεως όπως στο σχήμα που προδιαγράφεται τη μελέτη για σωλήνες Φ 
200 mm έως 400 mm & για ύψος πτώσεως μέχρι 1.00 m & ύψος λαιμού ως 0.50m (ΑΤΗΕ8069.2)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8069.2 

Φρεάτιο πτώσεως δικτύου αποχετεύσεως όπως στο σχήμα που προδιαγράφεται τη μελέτη για σωλήνες Φ 200 mm έως 400 mm & 
για ύψος πτώσεως μέχρι 1.00 m & ύψος λαιμού ως 0.50m, με τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους τοιχωμάτων 10 cm, 
διαμέτρου φρεατίου 1.00m & διαμέτρου λαιμού 0.70 m όπως το σχήμα που προδ/φεται απο τη μελέτη, με τους πηλοσωλήνες, βαθμίδες 
απο χυτοσίδηρο κατά DIN 1211 και χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά DIN 1218 & πλαίσιο του καλύμματοςκατά DIN 1215 ελευθέρου 
ανοίγματος 615 mm, με τις αναγκαίες εκσκαφές και τη αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, με τα επιχρίσματα 
των εσωτερικών τοιχωμάτων του φρεατίου, με πατητή τσιμεντοκονία 600 Kg πάχ. 2.5cm, με την διαμόρφωση του πυθμένα με μισούς 
πηλοσωλήνες, όπως με κάθε εργασία αποπερατώσεως και παραδόσεώς του σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 2,100 * 37,46 = 78,66
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΗΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 
& ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ2125 m3 2,100 * 59,54 = 125,03
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST I ΟΙΚ3871 Kgr 85,000 * 1,58 = 134,54
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ  ΧΥΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ3816 m2 15,000 * 20,32 = 304,74
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 9,000 * 23,26 = 209,30
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 2,400 * 134,26 = 322,21
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
200χιλ ΗΛΜ575.06 m 2,500 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξη ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (1.476,34 €) 

Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως Φ125 mm έως 200 mm για αύξηση του ύψους πτώσεως ανά 1.00m 
πέραν του προβλεπομένου στο 8069 (ΑΤΗΕ8070.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8070.1 

Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως Φ125 mm έως 200 mm για αύξηση του ύψους πτώσεως ανά 1.00m πέραν του προβλεπομένου 
στο 8069, συμπεριλαμβανομένης της κατ/κευής ολόκληρου του κυλινδρικού μέρους του φρεατίου κατά την αύξηση του ύψους & με τις 
απαραίτητες χυτοσιδηρές βαθμίδες, πηλοσωλήνα η χυτοσιδηρούνσωλήνα όπως & τις απαραίτητες στηρίξεις του κατακόρυφου τμήματος 
του σωλήνα με στήλη μπετόν η σιδηρά στηρίγματα. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφ. στο 8069. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,800 * 37,46 = 29,97
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΗΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 
& ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ2125 m3 0,800 * 59,54 = 47,63
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST I ΟΙΚ3871 Kgr 35,000 * 1,58 = 55,40
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,200 * 23,26 = 74,42
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ  ΧΥΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ3816 m2 3,200 * 20,32 = 65,01
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,700 * 134,26 = 93,98
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
200χιλ ΗΛΜ575.06 m 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα m τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά   (441,88 €)
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Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως Φ200 mm ως 400 mm για αύξηση του ύψους πτώσεως ανά 1.00m 
πέραν του προβλεπομένου στο 8069 (ΑΤΗΕ8070.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8070.2 

Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως Φ200 mm ως 400 mm για αύξηση του ύψους πτώσεως ανά 1.00m πέραν του προβλεπομένου 
στο 8069, συμπεριλαμβανομένης της κατ/κευής ολόκληρου του κυλινδρικού μέρους του φρεατίου κατά την αύξηση του ύψους & με τις 
απαραίτητες χυτοσιδηρές βαθμίδες, πηλοσωλήνα η χυτοσιδηρούνσωλήνα όπως & τις απαραίτητες στηρίξεις του κατακόρυφου τμήματος 
του σωλήνα με στήλη μπετόν η σιδηρά στηρίγματα. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφ. στο 8069. 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,800 * 37,46 = 29,97
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΗΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 
& ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ2125 m3 0,800 * 59,54 = 47,63
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST I ΟΙΚ3871 Kgr 35,000 * 1,58 = 55,40
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 3,200 * 23,26 = 74,42
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ  ΧΥΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ3816 m2 3,200 * 20,32 = 65,01
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 1,050 * 134,26 = 140,97
Πηλοσωλήνας αλοιφωτός, υπόγειος διαμέτρου 
200χιλ ΗΛΜ575.06 m 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα m τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (488,87 €) 

Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως για αύξηση του ύψους λαιμού ανά 1.00m πέραν του προβλ/μένου στο 
8069 (ΑΤΗΕ8071) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8071 

Πρόσθετη τιμή φρεατίου πτώσεως για αύξηση του ύψους λαιμού ανά 1.00m πέραν του προβλ/μένου στο 8069, συμπερ/νομένης 
της κατ/κευής ολόκληρου του κυλινδρικού μέρους του φρεατίου κατά την αύξηση του ύψους του λαιμού και με τις απαραίτητες 
χυτοσιδηρές βαθμίδες. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφ. στο 8069 
Ανάλυση εργασίας 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΗΣ ΑΝΕΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙΚ2121 m3 0,650 * 37,46 = 24,35
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΗΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 
& ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚ2125 m3 0,650 * 59,54 = 38,70
ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST I ΟΙΚ3871 Kgr 20,000 * 1,58 = 31,66
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΠΑΤΗΤΑ ΟΙΚ7122 m2 4,000 * 23,26 = 93,02
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ  ΧΥΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚ3816 m2 2,000 * 20,32 = 40,63
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 200 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΙΚ3211 m3 0,250 * 134,26 = 33,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα m τριακόσια τριάντα επτά ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (337,39 €)

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά (ΑΤΗΕ8072)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Καλύμματα φρεατίων απο χυτοσίδηρο ΗΛΜ590 Kgr 1,050 * 0,67 = 0,70
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,025 * 20,42 = 0,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,025 * 17,31 = 0,43

 
Τιμή ανα Kgr ένα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (1,64 €)

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 1.0 λίτρ. ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.1 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1.0 λίτρ. ανά 

δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης για τον διαχωρισμό 
ελαίων/βενζίνης απο χυτ ΗΛΜ592.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ592.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγiστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 1.5 λίτρ. ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.2)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.2 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγiστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1.5 λίτρ. ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 
1.5lt/s ΗΛΜ592.02 τεμαχ 1,000 * 2.278,68 = 2.278,68
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ592.02 τεμαχ 0,050 * 2.278,68 = 113,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (2.543,54 €) 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για  διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 2.0 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.3 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για  διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 2.0 λίτρου ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης για τον διαχωρισμό 
ελαίων/βενζίνης απο χυτοσίδηρο/ανοξείδ.χάλυβα 
μέγιστ.ικαν. 1.5lt/s ΗΛΜ592.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ592.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (188,66 €)

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστηςικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 3.0 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο η ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.4 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για διαχωρισμό ελαίων & βενζίνης, μέγιστηςικανότητας διελεύσεως μίγματος 3.0 λίτρου ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο η ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 
3.0lt/s ΗΛΜ592.04 τεμαχ 1,000 * 4.150,00 = 4.150,00
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος ΗΛΜ592.04 τεμαχ 0,050 * 4.150,00 = 207,50



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

92
3.0lt/s 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,500 * 20,42 = 112,31
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,500 * 17,31 = 95,22

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ & τρία λεπτά   (4.565,03 €) 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 4.0 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.5 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 4.0 λίτρου ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 4.01 
lit/sec ΗΛΜ592.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ592.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 5.0 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο η ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.6 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 5.0 λίτρου ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο η ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 5.01 
lit/sec ΗΛΜ592.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 5.01 
lit/sec ΗΛΜ592.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,500 * 20,42 = 132,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,500 * 17,31 = 112,53

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (245,26 €)

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως 
μίγματος 6.0 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8076.7)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8076.7 

Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό ελαίων και βενζίνης, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 6.0 λίτρου ανά 
δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο 
οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βενζινοσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό 
ελαίων και βενζίνης, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδοτο 
χάλυβα, μεγ. ικανότητας διέλευσης μείγματος 6.01 
lit/sec ΗΛΜ592.07 τεμαχ 1,000 * 4.850,00 = 4.850,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ592.07 τεμαχ 0,050 * 4.850,00 = 242,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,000 * 20,42 = 142,94
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,000 * 17,31 = 121,19

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξη ευρώ & εξήντα τρία λεπτά   (5.356,63 €) 
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Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.1 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 1.01 
lt/s ΗΛΜ593.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 2 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.2 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 2 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 2.01 
lt/s ΗΛΜ593.02 τεμαχ 1,000 * 4.649,16 = 4.649,16
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.02 τεμαχ 0,050 * 4.649,16 = 232,46
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & ογδόντα δύο λεπτά   (4.994,82 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 3 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.3 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 3 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 2.0lt/s ΗΛΜ593.02 τεμαχ 1,000 * 6.500,00 = 6.500,00
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.02 τεμαχ 0,050 * 6.500,00 = 325,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (6.975,93 €) 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 4 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.4 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 4 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 3.0lt/s ΗΛΜ593.03 τεμαχ 1,000 * 5.526,36 = 5.526,36
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.03 τεμαχ 0,050 * 5.526,36 = 276,32
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ & εξήντα ένα λεπτά   (5.953,61 €) 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 5 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.5 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 5 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 4.0lt/s ΗΛΜ593.04 τεμαχ 1,000 * 5.526,36 = 5.526,36
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.04 τεμαχ 0,050 * 5.526,36 = 276,32
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (5.991,34 €) 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 7 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.6 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 7 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 7.01 
lt/s ΗΛΜ593.06 τεμαχ 1,000 * 7.188,96 = 7.188,96
Μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 0.05 ΗΛΜ593.06 τεμαχ 0,050 * 7.188,96 = 359,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ & επτά λεπτά   (7.737,07 €) 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 9 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.7 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 9 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 7.0lt/s ΗΛΜ593.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 7.0lt/s ΗΛΜ593.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστηςικανότητας διελεύσεως μίγματος 12 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.8 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστηςικανότητας διελεύσεως μίγματος 12 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 12,01 
lt/s ΗΛΜ593.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 12,01 
lt/s ΗΛΜ593.08 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 15 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.9 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 15 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 15,01 
lt/s ΗΛΜ593.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 15,01 
lt/s ΗΛΜ593.09 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 20 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.10 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 20 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 20,01 
lt/s ΗΛΜ593.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 20,01 
lt/s ΗΛΜ593.10 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,000 * 20,42 = 142,94
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,000 * 17,31 = 121,19

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (264,13 €)

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 25 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα (ΑΤΗΕ8077.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8077.11 

Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμό λίπους, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 25 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
απο χυτοσίδηροη ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και 
αερισμού και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο 
χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 25,01 
lt/s ΗΛΜ593.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λιποσυλλέκτης για τον διαχωρισμό λίπους απο ΗΛΜ593.11 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
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χυτοσίδηρο/ανοξείδωτο χάλυβα μέγιστ.ικαν. 25,01 
lt/s 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 1 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.1 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 1 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 1.01 
lt/sec ΗΛΜ594.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 1.01 
lt/sec ΗΛΜ594.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 1.5 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.2 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 1.5 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 1.51 
lt/sec ΗΛΜ594.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 1.51 
lt/sec ΗΛΜ594.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 2 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο, (ΑΤΗΕ8078.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.3 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 2 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τοδίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 2.01 
lt/sec ΗΛΜ594.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 2.01 
lt/sec ΗΛΜ594.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

97

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 3 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.4 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 3 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 3.01 
lt/sec ΗΛΜ594.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 3.01 
lt/sec ΗΛΜ594.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 4 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.5 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 4 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 4.01 
lt/sec ΗΛΜ594.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 4.01 
lt/sec ΗΛΜ594.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (188,66 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 5 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.6 

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 5 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 
κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 5.01 
lt/sec ΗΛΜ594.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 5.01 
lt/sec ΗΛΜ594.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (188,66 €)

Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 6 
λίτρου ανά δευτερόλεπτο (ΑΤΗΕ8078.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8078.7 
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Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν η αργιλοπυριτικό υλικό, μέγιστης ικανότητας διελεύσεως βορβόρου 6 λίτρου ανά δευτερόλεπτο, 

κατάλληλος για την συγκράτηση στερεών μέσα σε κυαθίο απο ανοξείδωτο υλικό, με πώμα η εσχάρα πλήρη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός το δίκτυο οχετών και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 6.01 
lt/sec ΗΛΜ594.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βορβοροσυλλέκτης απο μπετόν ή αργιλοπυριτικό 
υλικό μέγιστης ικανότητας διελέυσεως βορβ. 6.01 
lt/sec ΗΛΜ594.07 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη (ΑΤΗΕ8101.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,030 * 2,86 = 2,95
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (13,16 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη (ΑΤΗΕ8101.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.2 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
3/4 ins ΗΛΜ601.02 τεμαχ 1,030 * 3,35 = 3,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (13,66 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη (ΑΤΗΕ8101.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.3 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη με τα μικρο υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 1 
ins ΗΛΜ601.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινη (ΑΤΗΕ8101.4)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.4 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινη με τα μικρο υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 1 
1/4 ins ΗΛΜ601.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Φ 1 1/2" (ΑΤΗΕ8101.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.5 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 1/2 ins ορειχάλκινη με τα μικρο υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 1 
1/2 ins ΗΛΜ601.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Φ 2" (ΑΤΗΕ8101.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.6 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 2 ins ορειχάλκινη με τα μικρο υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 2 
ins ΗΛΜ601.06 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8103.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8103.1 
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1/2 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 

μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με βαλβίδα διαμ. 
1/2 ins και μικρουλικά ΗΛΜ602.01 τεμαχ 1,020 * 3,63 = 3,70
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (26,34 €)

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΦΛΟΤΕΡ) Φ 3/4" (ΑΤΗΕ8103.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8103.2 
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 3/4 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 

μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με βαλβίδα διαμ. 
3/4 ins και μικρουλικά ΗΛΜ602.02 τεμαχ 1,020 * 10,80 = 11,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα πέντε ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (35,54 €)
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ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΦΛΟΤΕΡ) Φ 1" (ΑΤΗΕ8103.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8103.3 
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 

μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με βαλβίδα διαμ. 
1 ins και μικρουλικά ΗΛΜ602.03 τεμαχ 1,020 * 9,65 = 9,84
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα έξη ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (36,25 €)

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΦΛΟΤΕΡ) Φ 1 1/2" (ΑΤΗΕ8103.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8103.4 
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 1 1/2 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και 

των μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πλωτήρ υδαταποθήκης (φλοτέρ) με βαλβίδα διαμ. 
1 1/2 ins και μικρουλικά ΗΛΜ602.04 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΦΛΟΤΕΡ) Φ 2" (ΑΤΗΕ8103.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8103.5 
Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Φ 2 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων απο ορείχαλκο και των 

μικρουλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πλωτήρ υδαταποθήκης (φλοτέρ) με βαλβίδα διαμ. 
2ins και μικρουλικά ΗΛΜ602.05 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm (ΑΤΗΕ8104.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.1 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2 
ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ603.01 τεμαχ 1,030 * 3,53 = 3,64
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (13,85 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 3/4" (ΑΤΗΕ8104.2)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.2 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4 
ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ603.02 τεμαχ 1,030 * 4,04 = 4,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (14,37 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1" (ΑΤΗΕ8104.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.3 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 
1ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ603.03 τεμαχ 1,030 * 5,34 = 5,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (16,73 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 1/4" (ΑΤΗΕ8104.4)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.4 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 
1/4 ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ603.04 τεμαχ 1,030 * 7,78 = 8,01
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (20,26 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 1/2" (ΑΤΗΕ8104.5)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.5 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1 1/2 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 
1/2 ins αυξημένη κατά 3% για μικρουλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ603.05 τεμαχ 1,030 * 10,00 = 10,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τρία ευρώ & πενήντα επτά λεπτά   (23,57 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 3/4" (ΑΤΗΕ8104.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.6 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 1 3/4 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη ΗΛΜ603.06 τεμαχ 1,030 * 15,50 = 15,97
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διαμέτρου 1 3/4 ins 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (30,26 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 2" (ΑΤΗΕ8104.7)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.7 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 2 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη, 
διαμέτρου  2 ins ΗΛΜ603.06 τεμαχ 1,030 * 30,00 = 30,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (46,22 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 2 1/2" (ΑΤΗΕ8104.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.8 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 2 1/2 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 
διαμέτρου 2 ins, διαμέτρου  2 1/2 ins ΗΛΜ603.07 τεμαχ 1,030 * 41,25 = 42,49
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα εννέα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (59,85 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 3" (ΑΤΗΕ8104.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.9 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 3 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 
διαμέτρου 2 1/2 ins, διαμέτρου  3 ins ΗΛΜ603.08 τεμαχ 1,030 * 69,44 = 71,52
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα ένα ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (91,94 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 4" (ΑΤΗΕ8104.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.10 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 4 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 
διαμέτρου 3 ins ΗΛΜ603.09 τεμαχ 1,030 * 69,44 = 71,52
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατό ευρώ & ένδεκα λεπτά   (100,11 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 5" (ΑΤΗΕ8104.11) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8104.11 
Συρταρωτή βαλβίδα (Βάννα) Φ 5 ins ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 
διαμέτρου 5 ins ΗΛΜ603.11 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα ευρώ & ογδόντα τέσσερα λεπτά   (40,84 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1/2" (ΑΤΗΕ8105.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.1 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 1/2ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ604.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (10,21 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 3/4" (ΑΤΗΕ8105.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.2 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 3/4ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ604.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (10,21 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1" (ΑΤΗΕ8105.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.3 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 1ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 1 ins ΗΛΜ604.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 1/4" (ΑΤΗΕ8105.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.4 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 1 1/4ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ604.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
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Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 1/2" (ΑΤΗΕ8105.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.5 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 1 1/2ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ604.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & είκοσι επτά λεπτά   (13,27 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 1 3/4" (ΑΤΗΕ8105.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.6 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 1 3/4ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλικινη με 
κρουνό εκκενώσεως διαμ. 1 3/4 ins ΗΛΜ604.06 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (14,29 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 2" (ΑΤΗΕ8105.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.7 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 2ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 2 ins ΗΛΜ604.07 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (15,32 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 2 1/2" (ΑΤΗΕ8105.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.8 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 2 1/2ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ604.08 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,850 * 20,42 = 17,36

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα επτά ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (17,36 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 3" (ΑΤΗΕ8105.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.9 
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Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 3ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 3 ins ΗΛΜ604.09 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (20,42 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 4" (ΑΤΗΕ8105.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8105.10 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Φ 4ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, με τα μικρουλικά και 

την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρτερωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό 
εκκενώσεως διαμ. 4 ins ΗΛΜ604.10 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (28,59 €)

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 40 mm, για 
εγκαταστάσεις θερμάνσεως (ΑΤΗΕ8108.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.1 

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 40 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 
με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 40 mm ΗΛΜ605.01.01 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8108.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.2 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 50 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 50 mm ΗΛΜ605.01.02 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 65 mm (ΑΤΗΕ8108.1.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.3 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 65 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 65 mm ΗΛΜ605.01.03 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8108.1.4)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.4 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 80 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 80 mm ΗΛΜ605.01.04 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8108.1.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.5 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 100 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 100 mm ΗΛΜ605.01.05 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8108.1.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.6 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 125 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 125 mm ΗΛΜ605.01.06 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8108.1.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.7 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 150 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 150 mm ΗΛΜ605.01.07 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63
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Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8108.1.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.8 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 200 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 200 mm ΗΛΜ605.01.08 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (84,90 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8108.1.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.9 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 250 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 4 atm, διαμ 250 mm ΗΛΜ605.01.09 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 300 mm (ΑΤΗΕ8108.1.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.1.10 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 4 atm και Φ 300 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, 
συτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως ον. 
πιέσεως 4 atm διαμ. 300 mm ΗΛΜ605.01.10 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (103,77 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 700 mm (ΑΤΗΕ8108.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.2.1 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 6 atm και Φ 700 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 6 atm, διαμ 700 mm ΗΛΜ605.02.01 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25
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Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 800 mm (ΑΤΗΕ8108.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.2.2 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 6 atm και Φ 800 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
χυτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ον. 
πιέσεως 6 atm, διαμ 800 mm ΗΛΜ605.02.02 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,250 * 20,42 = 86,79
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,250 * 17,31 = 73,58

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (160,37 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ 900 mm (ΑΤΗΕ8108.2.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.2.3 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 6 atm και Φ 900 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, 
συτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως ον. 
πιέσεως 6 atm διαμ. 900 mm ΗΛΜ605.02.03 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,500 * 17,31 = 77,91

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (169,80 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ1000 mm (ΑΤΗΕ8108.2.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.2.4 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 6 atm και Φ 1000 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, 
συτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως ον. 
πιέσεως 6 atm διαμ. 1000 mm ΗΛΜ605.02.04 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,750 * 20,42 = 97,00
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,750 * 17,31 = 82,24

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά   (179,24 €) 

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ1200 mm (ΑΤΗΕ8108.2.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.2.5 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 6 atm και Φ 1200 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, 
συτοσιδηρά για εγκαταστάσεις θερμάνσεως ον. 
πιέσεως 6 atm διαμ. 1200 mm ΗΛΜ605.02.05 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (188,66 €)
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Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 40 mm, για 
εγκαταστάσεις θερμάνσεως (ΑΤΗΕ8108.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.1 

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 40 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 
με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
αυξημένη κατά 5% για μικρουλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ605.03.01 τεμαχ 1,050 * 61,00 = 64,05
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά   (94,24 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ50 mm (ΑΤΗΕ8108.3.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.2 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 50 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
αυξημένη κατά 5% για μικρουλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ605.03.02 τεμαχ 1,050 * 69,00 = 72,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (102,64 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ65 mm (ΑΤΗΕ8108.3.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.3 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 65 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, 
αυξημένη κατά 5% για μικρουλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κ.λπ. ΗΛΜ605.03.03 τεμαχ 1,050 * 87,20 = 91,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι εννέα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (129,29 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ80 mm (ΑΤΗΕ8108.3.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.4 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 80 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 
σφηνοειδής,χυτοσιδηρά δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm,διαμ.80mm ΗΛΜ605.03.04 τεμαχ 1,050 * 106,00 = 111,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα έξη ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (156,58 €)
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ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ100 mm (ΑΤΗΕ8108.3.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.5 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 100 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.100mm ΗΛΜ605.03.05 τεμαχ 1,050 * 136,00 = 142,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ & σαράντα λεπτά   (199,40 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ125 mm (ΑΤΗΕ8108.3.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.6 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 125 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
 ?  1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ150 mm (ΑΤΗΕ8108.3.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.7 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 150 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστά, 
Ονομαστικής πιέσεως 10 bar, διαμέτρου 125mm ΗΛΜ605.03.06 τεμαχ 1,050 * 231,00 = 242,55
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ & δύο λεπτά   (318,02 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ200 mm (ΑΤΗΕ8108.3.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.8 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 200 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστά, 
Ονομαστικής πιέσεως 10 bar, διαμέτρου 150mm ΗΛΜ605.03.07 τεμαχ 1,050 * 338,00 = 354,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (439,80 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ250 mm (ΑΤΗΕ8108.3.9) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.9 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 250 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.200mm ΗΛΜ605.03.08 τεμαχ 1,050 * 512,00 = 537,60
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια τριάντα ένα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (631,93 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ300 mm (ΑΤΗΕ8108.3.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.10 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 300 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.250mm ΗΛΜ605.03.09 τεμαχ 1,050 * 724,00 = 760,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (863,97 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ350 mm (ΑΤΗΕ8108.3.11)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.11 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 350 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.300mm ΗΛΜ605.03.10 τεμαχ 1,050 * 724,00 = 760,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ & σαράντα λεπτά   (873,40 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ400 mm (ΑΤΗΕ8108.3.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.12 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 400 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.350mm ΗΛΜ605.03.11 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,250 * 20,42 = 66,37
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,250 * 17,31 = 56,27

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (122,64 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ500 mm (ΑΤΗΕ8108.3.13)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.13 
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Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 500 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.400mm ΗΛΜ605.03.12 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Φ600 mm (ΑΤΗΕ8108.3.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8108.3.14 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά ονομαστικής πιέσεως 10 atm και Φ 600 mm, για εγκαταστάσεις θερμάνσεως 

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.500mm ΗΛΜ605.03.13 τεμαχ 1,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,750 * 20,42 = 76,58
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,750 * 17,31 = 64,92

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα ένα ευρώ & πενήντα λεπτά   (141,50 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρταρωτή βαλβίδα 
(βάννα),σφηνοειδής,χυτοσιδηρά,δι'εγκαταστάσεις 
θερμάνσεως,ονομ.πιέσ.10atm διαμ.600mm ΗΛΜ605.03.14 τεμαχ 1,030 * 3,37 = 3,47
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτά   (13,68 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 3/4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 3/4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ609.01 τεμαχ 1,030 * 4,97 = 5,12
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (15,33 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ609.02 τεμαχ 1,030 * 8,50 = 8,76
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα εννέα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (19,99 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 1/4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.4 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 1/4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 1 ins ΗΛΜ609.03 τεμαχ 1,030 * 8,50 = 8,76
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα εννέα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (19,99 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.5 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ609.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ  2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.6 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ  2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός ορειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ609.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 2 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.7 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 2 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός πρειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ609.07 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (14,29 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 3 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.8 
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Κρουνός ορειχάλκινος Φ 3 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός πρειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 3 ins ΗΛΜ609.08 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (16,34 €)

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων 
(ΑΤΗΕ8115.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8115.9 

Κρουνός ορειχάλκινος Φ 4 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός πρειχάλκινος, κωνικός, ρυθμιστικός ή 
εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων διαμ. 4 ins ΗΛΜ609.09 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (20,42 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 150 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.1 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 150 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4 atm  διαμ 
150 mm ΗΛΜ611.01 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 200 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.2 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 200 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4 atm  διαμ 
200 mm ΗΛΜ611.02 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (84,90 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 250 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.3 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 250 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4 atm  διαμ 
250 mm ΗΛΜ611.03 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28
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Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 300 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.4 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 300 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 300 mm ΗΛΜ611.04 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (103,77 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 350 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.5 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 350 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 350 mm ΗΛΜ611.05 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 400 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.6 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 400 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 400 mm ΗΛΜ611.06 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,250 * 20,42 = 66,37
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,250 * 17,31 = 56,27

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (122,64 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 450 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.7 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 450 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 450 mm ΗΛΜ611.07 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)
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Βαλβίδα πεταλούδας Φ 500 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.8 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 500 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 500 mm ΗΛΜ611.08 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 600 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.9 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 600 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου  600 mm ΗΛΜ611.09 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,750 * 20,42 = 76,58
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,750 * 17,31 = 64,92

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα ένα ευρώ & πενήντα λεπτά   (141,50 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 700 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.10 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 700 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4  atm, 
διαμέτρου 700 mm ΗΛΜ611.10 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 800 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.11 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 800 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4 atm  διαμ 
800 mm ΗΛΜ611.11 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,250 * 20,42 = 86,79
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,250 * 17,31 = 73,58

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (160,37 €)

Βαλβίδα πεταλούδας Φ 900 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της (ΑΤΗΕ8120.12) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8120.12 
Βαλβίδα πεταλούδας Φ 900 mm, με τον μηχανισμό χειρισμού της,πλήρης με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα πεταλούδας ον. πιέσεως μέχρι 4 atm  διαμ 
900 mm ΗΛΜ611.12 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,500 * 17,31 = 77,91

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (169,80 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ612.01.01 τεμαχ 1,030 * 6,95 = 7,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα επτά ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (17,37 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3/4 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.2 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3/4 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ612.01.01 τεμαχ 1,030 * 10,08 = 10,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (20,59 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.3 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ612.01.02 τεμαχ 1,030 * 14,45 = 14,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & ένδεκα λεπτά   (26,11 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 ins ΗΛΜ612.01.03 τεμαχ 1,030 * 20,85 = 21,48
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα δύο ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά   (32,71 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.5 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ612.01.04 τεμαχ 1,030 * 28,85 = 29,72
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα ένα ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (41,97 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.6 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ612.01.05 τεμαχ 1,030 * 36,80 = 37,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (50,15 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.7 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 ins ΗΛΜ612.01.06 τεμαχ 1,030 * 67,70 = 69,73
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα έξη ευρώ & επτά λεπτά   (86,07 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8125.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.1.8 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ612.01.07 τεμαχ 1,030 * 89,65 = 92,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (110,72 €)
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Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 15 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 15 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ612.02.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 20 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.2 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 20 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ612.02.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 25 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.3 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 25 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 1 ins ΗΛΜ612.02.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 32 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 32 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ612.02.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)
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Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 40 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.5 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 40 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ612.02.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 50 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.6 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 50 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 2 ins ΗΛΜ612.02.06 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 65 mm, με γλωτίδα (κλαπέ)συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.7 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 65 mm, με γλωτίδα (κλαπέ)συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενοπώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ612.02.07 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 80 mm, με γλωτίδα (κλαπέ)συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8125.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.2.8 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 80 mm, με γλωτίδα (κλαπέ)συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα διαμ. 3 ins ΗΛΜ612.02.08 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)
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Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.1 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ613.01.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3/4 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.2 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3/4 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ613.01.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.3 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 ins ΗΛΜ613.01.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (20,75 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.4 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/4 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, 

με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ613.01.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,550 * 17,31 = 9,52

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (20,75 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.5)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.5 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, 

με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ613.01.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.6 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 ins ΗΛΜ613.01.06 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.7)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.7 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 1/2 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, 

με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ613.01.07 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα (ΑΤΗΕ8125.3.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.3.8 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 3 ins, με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο 
συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 3 ins ΗΛΜ613.01.08 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 15 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.1 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 15 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο ΗΛΜ613.02.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
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συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 15 mm 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 20 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.2 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 20 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 20 mm ΗΛΜ613.02.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 25 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.3 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 25 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 25 mm ΗΛΜ613.02.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 32 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.4 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 32 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 32 mm ΗΛΜ613.02.04 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,450 * 20,42 = 9,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,450 * 17,31 = 7,79

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (16,98 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 40 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.5 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 40 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 40 mm ΗΛΜ613.02.05 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)
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Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 50 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.6 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 50 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 50 mm ΗΛΜ613.02.06 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 65 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.7 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 65 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 65 mm ΗΛΜ613.02.07 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 80 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες (ΑΤΗΕ8125.4.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8125.4.8 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 80 mm, με δίσκο συνδεομένη με φλάντζες, κατακόρυφου η οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με δίσκο 
συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 80 mm ΗΛΜ613.02.08 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 2 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8126.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.1.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 2 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με σπείρωμα κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 ins ΗΛΜ614.01.01 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 2 1/2 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8126.1.2) 

 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

125

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.1.2 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 2 1/2 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα κατακόρυφης η οριζόντιας 

τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 2 1/2 ins ΗΛΜ614.01.02 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 3 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8126.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.1.3 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 3 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με σπείρωμα κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 3 ins ΗΛΜ614.01.03 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 4 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΑΤΗΕ8126.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.1.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 4 ins ,με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. 4 ins ΗΛΜ614.01.04 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 40 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 40 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 40 mm ΗΛΜ614.02.01 τεμαχ 1,020 * 67,50 = 68,85
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα εννέα ευρώ & τέσσερα λεπτά   (99,04 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 50 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.2 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 50 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 

τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 50 mm ΗΛΜ614.02.02 τεμαχ 1,020 * 85,10 = 86,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα έξη ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (116,99 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 65 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.3 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 65 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 65 mm ΗΛΜ614.02.03 τεμαχ 1,020 * 99,77 = 101,77
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα εννέα ευρώ & πενήντα λεπτά   (139,50 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 90 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 90 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 80 mm ΗΛΜ614.02.04 τεμαχ 1,020 * 120,32 = 122,73
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ & ένα λεπτά   (168,01 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 100 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.5 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 100 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 100 mm ΗΛΜ614.02.05 τεμαχ 1,020 * 146,14 = 149,06
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (205,66 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 125 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.6 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 125 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 

τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 125 mm ΗΛΜ614.02.06 τεμαχ 1,020 * 166,69 = 170,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα έξη ευρώ & έξη λεπτά   (236,06 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 150 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.7 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 150 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 150 mm ΗΛΜ614.02.07 τεμαχ 1,020 * 214,23 = 218,51
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ενενήντα τρία ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (293,98 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 175 mm, με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.8 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 175 mm, με γλωτίδα (κλαπέ )συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 175 mm ΗΛΜ614.02.08 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 200 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.9 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 200 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 200 mm ΗΛΜ614.02.09 τεμαχ 1,020 * 263,82 = 269,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (354,00 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 250 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.10 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 250 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 

τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 250 mm ΗΛΜ614.02.10 τεμαχ 1,020 * 498,90 = 508,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια τρία ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (603,21 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 300 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 
(ΑΤΗΕ8126.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8126.2.11 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Φ 300 mm, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες κατακόρυφης η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμ. 300 mm ΗΛΜ614.02.11 τεμαχ 1,020 * 610,42 = 622,63
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (726,40 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 40 mm (ΑΤΗΕ8127.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.1 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 40 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικάεπι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 40 mm ΗΛΜ615.01 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 50 mm (ΑΤΗΕ8127.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.2 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 50 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 50 mm ΗΛΜ615.02 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 65 mm (ΑΤΗΕ8127.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.3 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 65 mm, δηλαδή 

βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 65 mm ΗΛΜ615.03 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 80 mm (ΑΤΗΕ8127.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.4 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 80 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 80 mm ΗΛΜ615.04 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 100 mm (ΑΤΗΕ8127.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.5 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 100 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 100 mm ΗΛΜ615.05 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 125 mm (ΑΤΗΕ8127.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.6 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 125 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 125 mm ΗΛΜ615.06 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 150 mm (ΑΤΗΕ8127.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.7 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 150 mm, δηλαδή 

βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 150 mm ΗΛΜ615.07 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 175 mm (ΑΤΗΕ8127.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.8 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 175 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 175 mm ΗΛΜ615.08 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 200 mm (ΑΤΗΕ8127.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.9 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 200 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 200 mm ΗΛΜ615.09 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 250 mm (ΑΤΗΕ8127.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.10 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 250 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 250 mm ΗΛΜ615.10 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (84,90 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 300 mm (ΑΤΗΕ8127.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.11 
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Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 300 mm, δηλαδή 

βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 300 mm ΗΛΜ615.11 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 350 mm (ΑΤΗΕ8127.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.12 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 350 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 350 mm ΗΛΜ615.12 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (103,77 €)

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με 
φλάντζες, Φ 400 mm (ΑΤΗΕ8127.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.1.13 

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας συνδεομένη με φλάντζες, Φ 400 mm, δηλαδή 
βαλβίδα και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 400 mm ΗΛΜ615.13 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 50 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.2 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 50 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 50 mm ΗΛΜ615.02 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (26,41 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 65 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.3 
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Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 65 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 

σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 65 mm ΗΛΜ615.03 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,900 * 20,42 = 18,38
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,900 * 17,31 = 15,58

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (33,96 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 80 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.4)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.4 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 80 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 80 mm ΗΛΜ615.04 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 100 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.5 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 100 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 100 mm ΗΛΜ615.05 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 125 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.6 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 125 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 125 mm ΗΛΜ615.06 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 150 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.7 
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Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 150 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 

σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 150 mm ΗΛΜ615.07 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 175 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.8)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.8 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 175 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 175 mm ΗΛΜ615.08 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,750 * 20,42 = 35,74
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,750 * 17,31 = 30,30

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά   (66,04 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 200 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.9 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 200 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 200 mm ΗΛΜ615.09 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 250 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.10 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 250 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 250 mm ΗΛΜ615.10 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,250 * 20,42 = 45,95
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,250 * 17,31 = 38,95

 
Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (84,90 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 300 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.11 
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Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 300 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 

σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 300 mm ΗΛΜ615.11 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 350 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.12 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 350 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 350 mm ΗΛΜ615.12 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,750 * 20,42 = 56,16
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,750 * 17,31 = 47,61

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τρία ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (103,77 €)

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 400 mm συνδεομένη με φλάντζες ελαστικού δακτυλίου 
και σφαιροκωνικής έδρας (ΑΤΗΕ8127.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8127.13 

Bαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 400 mm συνδεομένη με φλάντζεςελαστικού δακτυλίου και 
σφαιροκωνικής έδραςδηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επίτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, με ελαστικό 
δακτύλιο και σφαιροκωνική έδρα, συνδεόμενη με 
φλάντζες, διαμ. 400 mm ΗΛΜ615.13 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά (ΑΤΗΕ8129.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8129.1 

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά,πλήρως τοποθετημένη. 
Ανάλυση εργασίας 
Αυτόματη δικλείδα αερισμού , χυτοσιδηρά ΗΛΜ616.01 τεμαχ 1,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου (ΑΤΗΕ8129.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8129.1 

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου,πλήρως τοποθετημένη. 
Ανάλυση εργασίας 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

135
Αυτόματη δικλείδα αερισμού , αλουμινίου ΗΛΜ616.02 τεμαχ 1,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm (ΑΤΗΕ8130) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8130 

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm, πλήρωςτοποθετημένη. 
Ανάλυση εργασίας 
Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) 
μέχρι Φ10 cm ΗΛΜ616.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,200 * 17,31 = 3,46

 
Τιμή ανα τεμαχ τρία ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (3,46 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8131.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.1.1 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
τύπου καμπάνας, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.01.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8131.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.1.2 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
τύπου καμπάνας, διαμ 3/4 ins ΗΛΜ617.01.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1 ins (ΑΤΗΕ8131.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.1.3 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) τύπου καμπάνας, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
τύπου καμπάνας, διαμ 1 ins ΗΛΜ617.01.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8131.2.1)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.2.1 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την 

εργασίαπλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8131.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.2.2 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 3/4 ins ΗΛΜ617.02.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 
1/2 ins (ΑΤΗΕ8131.3.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.3.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins, με τα 
μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
χωνευτή με ροζέτα και χειροστρόφαλο διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.03.01 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 
3/4 ins (ΑΤΗΕ8131.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.3.2 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 3/4 ins, με τα 
μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
χωνευτή με ροζέτα και χειροστρόφαλο διαμ 3/4 ins ΗΛΜ617.03.02 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,550 * 20,42 = 11,23

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (11,23 €)

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 1 
ins (ΑΤΗΕ8131.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.3.3 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Φ 1 ins, με τα 
μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
χωνευτή με ροζέτα και χειροστρόφαλο διαμ 1 ins ΗΛΜ617.03.03 τεμαχ 1,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
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Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (12,25 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 3/8 ins (ΑΤΗΕ8138.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.1.1 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 3/8 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής ορειχάλκινος, κοινός διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής ορειχάλκινος, κοινός διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.01.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε ευρώ & ένδεκα λεπτά   (5,11 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8138.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.1.2 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ618.01.02 τεμαχ 1,000 * 3,65 = 3,65
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ618.01.02 τεμαχ 0,030 * 3,65 = 0,11
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (8,87 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8138.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.1.3 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.01.03 τεμαχ 1,000 * 5,80 = 5,80
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.01.03 τεμαχ 0,030 * 5,80 = 0,17
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα ευρώ & δέκα λεπτά   (12,10 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1 ins (ΑΤΗΕ8138.1.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.1.4 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 1 ins ΗΛΜ618.01.04 τεμαχ 1,000 * 10,00 = 10,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
διαμ. 1 ins ΗΛΜ618.01.04 τεμαχ 0,030 * 10,00 = 0,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (16,43 €)
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Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 3/8 ins (ΑΤΗΕ8138.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.2.1 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 3/8 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος κοινός, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος κοινός, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.02.01 τεμαχ 0,120 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (6,13 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8138.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.2.2 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός 
ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός 
ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.02.02 τεμαχ 0,120 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (6,13 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8138.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.2.3 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός 
ορειχάλκινος διαμ.3/4ins ΗΛΜ618.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος κοινός 
ορειχάλκινος διαμ.3/4ins ΗΛΜ618.02.03 τεμαχ 0,120 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,350 * 20,42 = 7,15

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (7,15 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 3/8 ins 
(ΑΤΗΕ8138.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.3.1 

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 3/8 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένοε πίτοιχος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένοε πίτοιχος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.03.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (6,13 €)
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Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 1/2 ins 
(ΑΤΗΕ8138.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.3.2 

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος 
επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος ορειχάλκινος 
διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος 
επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος ορειχάλκινος 
διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.03.02 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (6,13 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 3/4 ins 
(ΑΤΗΕ8138.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.3.3 

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος  Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένοε πίτοιχος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.03.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένοε πίτοιχος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.03.03 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ ευρώ & δέκα επτά λεπτά   (8,17 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 3/8 ins (ΑΤΗΕ8138.4.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.4.1 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 3/8 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος , διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος , διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.04.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8138.4.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.4.2 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί 
νιπτήρος ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί 
νιπτήρος ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.04.02 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8138.4.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.4.3 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος , διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος , διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.04.03 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 3/8 ins 
(ΑΤΗΕ8138.5.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.5.1 

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 3/8 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/8 ins ΗΛΜ618.05.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins 
(ΑΤΗΕ8138.5.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.5.2 

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ618.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ618.05.02 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 3/4 ins 
(ΑΤΗΕ8138.5.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.5.3 
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Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένο επι νιπτήρος με περιστρεφόμενο 
ράμφος, διαμ. 3/4 ins ΗΛΜ618.05.03 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (18,87 €)

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί πυγολουτήρα (μπιντέ) Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8138.6.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8138.6.1 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί πυγολουτήρα (μπιντέ) Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί 
πυγολουτήρος (μπιντέ) ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί 
πυγολουτήρος (μπιντέ) ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.06.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (11,32 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος Φ 3/8 ins (ΑΤΗΕ8141.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος Φ 3/8 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή 

αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
χρωμέ νιπτήρα, επίτοιχος διαμ 3/8 ins ΗΛΜ619.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
χρωμέ νιπτήρα, επίτοιχος διαμ 3/8 ins ΗΛΜ619.01.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8141.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή 

αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νιπτήρα επίτοιχος χρωμέ διαμ. 1/2ins ΗΛΜ619.01.02 τεμαχ 1,000 * 42,00 = 42,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νιπτήρα επίτοιχος χρωμέ διαμ. 1/2ins ΗΛΜ619.01.02 τεμαχ 0,030 * 42,00 = 1,26
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (58,36 €)
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Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 3/8 ins (ΑΤΗΕ8141.2.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 3/8 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή 

αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νιπτήρα επίτοιχος χρωμέ διαμ. 1/2ins ΗΛΜ619.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νιπτήρα επίτοιχος χρωμέ διαμ. 1/2ins ΗΛΜ619.01.02 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ8141.2.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή 

αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος επί 
νιπτήρος, διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 1,000 * 44,60 = 44,60
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος επί 
νιπτήρος, διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 0,030 * 44,60 = 1,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα ένα ευρώ & τέσσερα λεπτά   (61,04 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 3/8 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
(ΑΤΗΕ8141.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 3/8 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
χρωμέ νεροχύτου, επίτοιχος διαμ 3/8 ins ΗΛΜ619.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
χρωμέ νεροχύτου, επίτοιχος διαμ 3/8 ins ΗΛΜ619.03.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
(ΑΤΗΕ8141.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νεροχύτου, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.03.02 τεμαχ 1,000 * 54,00 = 54,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νεροχύτου, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.03.02 τεμαχ 0,030 * 54,00 = 1,62
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93
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Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (70,72 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 3/4 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
(ΑΤΗΕ8141.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 3/4 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και 
μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νεροχύτου, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νεροχύτου, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.03.02 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά   (15,10 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με σταθερό καταιονηστήρα Φ 1/2 
ins, ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος (ΑΤΗΕ8141.4.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με σταθερό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, 
ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 
ins, ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος (ΑΤΗΕ8141.4.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, 
ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.01 τεμαχ 1,000 * 43,14 = 43,14
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.01 τεμαχ 0,030 * 43,14 = 1,29
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα εννέα ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (59,53 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με σταθερό και κινητό 
καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος (ΑΤΗΕ8141.4.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 
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Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα η λεκάνης με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, 

ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με κινητό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.02 τεμαχ 1,000 * 56,00 = 56,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα ή λεκάνης με κινητό 
καταιονιστήρα,χρωμέ, 1/2 ins ΗΛΜ619.04.02 τεμαχ 0,030 * 56,00 = 1,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δύο ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (102,96 €)

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ποδολουτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος (ΑΤΗΕ8141.5.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ποδολουτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας 
και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα/λεκάνης με σταθερό/κινητό 
καταιονιστήρα,χρωμέ,1/2ins ΗΛΜ619.04.03 τεμαχ 1,000 * 56,00 = 56,00
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
λουτήρα/λεκάνης με σταθερό/κινητό 
καταιονιστήρα,χρωμέ,1/2ins ΗΛΜ619.04.03 τεμαχ 0,030 * 56,00 = 1,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα δύο ευρώ & εβδομήντα οκτώ λεπτά   (72,78 €)

Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, υψηλής πιέσεως 
(ΑΤΗΕ8151.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8151.1 

Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, υψηλής πιέσεως, δηλαδή λεκάνη και υλικά 
στερεώσεως και  συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, ""Ευρωπαϊκού"" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (150,47 €)

Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως 
(ΑΤΗΕ8151.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8151.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως, με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του,δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου)τύπου με 
το δοχείο πλύσεως ΗΛΜ620.02 τεμαχ 1,000 * 80,00 = 80,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94
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Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ & είκοσι λεπτά   (195,20 €)

Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου απο πορσελάνη με ενσωματομένη οχυβάδα (ΑΤΗΕ8152) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8152 
Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου απο πορσελάνη με ενσωματομένη οχυβάδα, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 

συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου)τύπου με 
το δοχείο πλύσεως ΗΛΜ620.02 τεμαχ 1,000 * 45,00 = 45,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 15,000 * 0,10 = 1,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (140,83 €)

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) υψηλής πιέσεως,τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν 
(ΑΤΗΕ8153.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8153.1 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) υψηλής πιέσεως,τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο 
πλωτήρα, την άλυσο και λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή 
υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Τούρκικου" τύπου ΗΛΜ620.03 τεμαχ 1,000 * 65,00 = 65,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Τούρκικου" τύπου ΗΛΜ620.03 τεμαχ 0,100 * 65,00 = 6,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα έξη ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (146,97 €)

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό η πρισματοειδές, πατητό η τραβηκτό 
(ΑΤΗΕ8153.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8153.2 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό η πρισματοειδές, πατητό η τραβηκτό πλήρες, με τον ορειχάλκινο 
πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τούς γάντζους στηρίξεως, δηλαδή υλικά 
γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 τεμαχ 1,000 * 21,00 = 21,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 τεμαχ 0,100 * 21,00 = 2,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα οκτώ ευρώ & πενήντα επτά λεπτά   (98,57 €)

Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο),Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ8154.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8154.1 
Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο),Φ 3/4 ins, δηλαδή υλικά (ρακόρ, σωλήνες χρωμέ, κλπ.) και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι ΗΛΜ622.01 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
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πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,650 * 20,42 = 13,27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,650 * 17,31 = 11,25

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τέσσερα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (24,52 €)

Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο),Φ 1 ins (ΑΤΗΕ8154.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8154.2 
Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο),Φ 1 ins, δηλαδή υλικά (ρακόρ, σωλήνες χρωμέ, κλπ.) και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης 
αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο) διαμ. 1 ins ΗΛΜ623.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,750 * 20,42 = 15,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,750 * 17,31 = 12,98

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (28,30 €)

Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τουρκικού τύπου (αχιβάδα), Φ 1 1/4 ins,ορειχάλκινη (ΑΤΗΕ8156.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8156.1 

Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τουρκικού τύπου (αχιβάδα), Φ 1 1/4 ins,ορειχάλκινη, πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τούρκικου τύπου 
(αχηβάδα) ορειχάλκινο διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ624.01 τεμαχ 1,000 * 12,50 = 12,50
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,120 * 4,16 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα εννέα ευρώ & σαράντα ένα λεπτά   (39,41 €)

Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τουρκικού τύπου (αχιβάδα), Φ 1 1/4 ins,νικελέ (ΑΤΗΕ8156.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8156.2 

Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τουρκικού τύπου (αχιβάδα), Φ 1 1/4 ins,νικελέ πλήρως τοποθετημένο. 
Ανάλυση εργασίας 
Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τούρκικου τύπου 
(αχηβάδα) ορειχάλκινο διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ624.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,120 * 4,16 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,700 * 20,42 = 14,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,700 * 17,31 = 12,12

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι έξη ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (26,91 €)

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου απο πορσελάνη, επίπεδη η γωνιακή (ΑΤΗΕ8157.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8157.1 
Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου απο πορσελάνη, επίπεδη η γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με τους σωλήνες 

πλύσεως και αποχετεύσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης τούρκικου τύπου 
(αχηβάδα) νικελέ διαμ. 1 1/4 ins ΗΛΜ624.02 τεμαχ 1,000 * 49,00 = 49,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,700 * 20,42 = 34,71
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,700 * 17,31 = 29,43

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα πέντε ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (115,14 €)

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιας θέσεως, απο υαλώδη πορσελάνη,διαστάσεων περίπου 1.04 Χ 0.46 m 
(ΑΤΗΕ8157.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8157.2 

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιας θέσεως, απο υαλώδη πορσελάνη,διαστάσεων περίπου 1.04 Χ 0.46 m, με την τυχόν αναλογούσα 
αρμοκαλύπτρα, μετο διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής, απο το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριοκαι υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 1,100 * 49,00 = 53,90
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 30,000 * 0,10 = 3,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια επτά ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (207,83 €)

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, χυτοσιδηρούν εσμαλτομένο (ΑΤΗΕ8158.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8158.1 
Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, χυτοσιδηρούν εσμαλτομένο,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον 

χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου 
χυτοσιδηρούν εσμαλτωμένο περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου 
χυτοσιδηρούν εσμαλτωμένο περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, απο πορσελάνη (ΑΤΗΕ8158.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8158.2 
Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, απο πορσελάνη πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον 

χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, μιας θέσεως,επιχρωμιωμένη (ΑΤΗΕ8159.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8159.1 
Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, μιας θέσεως,επιχρωμιωμένη, πλήρης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών 

στερεώσεως,συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη μιας θέσεως ΗΛΜ627.01 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

148
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,000 * 17,31 = 17,31

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (37,73 €)

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, δύο  θέσεων,επιχρωμιωμένη (ΑΤΗΕ8159.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8159.2 
Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, δύο  θέσεων,επιχρωμιωμένη, πλήρης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών 

στερεώσεως,συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη 2 θέσεων ΗΛΜ627.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,200 * 20,42 = 24,50
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,200 * 17,31 = 20,78

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα πέντε ευρώ & είκοσι οκτώ λεπτά   (45,28 €)

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, τριών θέσεων,επιχρωμιωμένη (ΑΤΗΕ8159.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8159.3 
Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, τριών θέσεων,επιχρωμιωμένη, πλήρης συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών 

στερεώσεως,συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη τριών θέσεων ΗΛΜ627.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,400 * 20,42 = 28,59
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,400 * 17,31 = 24,24

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα δύο ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (52,83 €)

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, τεσσάρων θέσεων,επιχρωμιωμένη (ΑΤΗΕ8159.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8159.4 
Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, τεσσάρων θέσεων,επιχρωμιωμένη, πλήρης συμπεριλαμβανομένων όλων των 

υλικών στερεώσεως,συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας για πλήρη εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη 4 θέσεων ΗΛΜ627.04 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 
Τιμή ανα τεμαχ εξήντα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (60,37 €)

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης (ΑΤΗΕ8160.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.1 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 

Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 40*50 cm ΗΛΜ628.01 τεμαχ 1,000 * 32,00 = 32,00
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,000 * 15,70 = 15,70
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 40*50 cm ΗΛΜ628.01 τεμαχ 0,250 * 32,00 = 8,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48
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Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα ένα ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (161,36 €)

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42Χ56 cm πλήρης (ΑΤΗΕ8160.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.2 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42Χ56 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 

Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 42*56 cm ΗΛΜ628.02 τεμαχ 1,000 * 37,00 = 37,00
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,000 * 15,70 = 15,70
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 42*56 cm ΗΛΜ628.02 τεμαχ 0,250 * 37,00 = 9,25
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα επτά ευρώ & εξήντα ένα λεπτά   (167,61 €)

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης (ΑΤΗΕ8160.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.3 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 

Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 46*64 cm ΗΛΜ628.03 τεμαχ 1,000 * 25,53 = 25,53
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,000 * 15,70 = 15,70
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 46*64 cm ΗΛΜ628.03 τεμαχ 0,250 * 25,53 = 6,38
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα τρία ευρώ & είκοσι επτά λεπτά   (153,27 €)

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 50Χ68 cm πλήρης (ΑΤΗΕ8160.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.4 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 50Χ68 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 

Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 50*68 cm ΗΛΜ628.04 τεμαχ 1,000 * 35,51 = 35,51
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,000 * 15,70 = 15,70
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 50*68 cm ΗΛΜ628.04 τεμαχ 0,250 * 35,51 = 8,88
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα πέντε ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (165,75 €)

Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο (ΑΤΗΕ8160.5)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.5 
Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικρουλικά και 

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,000 * 15,70 = 15,70
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Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,200 * 4,16 = 0,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι επτά ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (27,85 €)

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.60 m 
(ΑΤΗΕ8161.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8161.1.1 

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.60 m, με βαλβίδες εκροής και 
υπερχειλήσεως, πώμα, κλπ,δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού 
ή ελεύθερου τύπου μήκους περ. 1.60m ΗΛΜ630.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα δύο ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (152,59 €)

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.70 m 
(ΑΤΗΕ8161.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8161.1.2 

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.70 m, με βαλβίδες εκροής και 
υπερχειλήσεως, πώμα, κλπ,δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ χυτοσιδηρούς, εσμαλτωμένος, χωνευτού η 
ελευθέρου τύπου, μήκους 1.70μ ΗΛΜ630.01.02 τεμαχ 1,000 * 305,00 = 305,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (457,59 €) 

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος καθιστού τύπου μήκους περίπου 1.10 m (ΑΤΗΕ8161.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8161.2.1 
Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος καθιστού τύπου μήκους περίπου 1.10 m, με βαλβίδες εκροής και υπερχειλήσεως, πώμα, 

κλπ, δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 1,000 * 250,00 = 250,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια δύο ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (402,59 €)

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
70Χ70 cm (ΑΤΗΕ8162.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8162.1.1 

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70Χ70 cm, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 1,000 * 46,50 = 46,50
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Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα τρία ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (143,16 €)

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
80Χ80 cm (ΑΤΗΕ8162.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8162.1.2 

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 80Χ80 cm, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.01.01 τεμαχ 1,000 * 46,50 = 46,50
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα τρία ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (143,16 €)

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χυτοσιδηρά εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 
70Χ70 cm (ΑΤΗΕ8162.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8162.2.1 

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χυτοσιδηρά εσμαλτωμένη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70Χ70 cm, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 80*80 cm ΗΛΜ631.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα έξη ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (96,66 €)

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα απο υαλώδη πορσελάνη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70Χ70 
cm (ΑΤΗΕ8162.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8162.3.1 

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα απο υαλώδη πορσελάνη,διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70Χ70 cm, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεωςκαι συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χυτοσιδηρά 
εσμαλτωμένη, διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 
75*75 cm ΗΛΜ631.02.02 τεμαχ 1,000 * 55,00 = 55,00
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ένα ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (151,66 €)

Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη πλήρης (ΑΤΗΕ8163.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8163.1 
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Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα) νικελέ και πώμα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ, 

δηλαδή πυγολουτήρας και λοιπά γενικά μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος υαλώδους πορσελάνης, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.03.01 τεμαχ 1,000 * 51,00 = 51,00
Λεκάνη καταιονηστήρος υαλώδους πορσελάνης, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.03.01 τεμαχ 0,150 * 51,00 = 7,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (171,85 €)

Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη με πίδακα πλήρης (ΑΤΗΕ8163.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8163.2 
Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη με πίδακα πλήρης μεβαλβίδα (στραγγιστήρα) νικελέ και πώμα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ, δηλαδή πυγολουτήρας και λοιπά γενικά μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) επιτόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη πυγολουτήρα (μπιντέ) με πίδακα απο 
πορσελάνη, ΗΛΜ632.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη καταιονηστήρος υαλώδους πορσελάνης, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.03.01 τεμαχ 0,150 * 51,00 = 7,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (120,85 €)

Υποδοχέας παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK) διαστάσεων περίπου 50Χ40 cm και ύψους 
53 cm (ΑΤΗΕ8164.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8164.1 

Υποδοχέας παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK) διαστάσεων περίπου 50Χ40 cm και ύψους 53 cm, 
χυτοσιδηρούς εμαγιέ με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη εσχάρα αποθέσεως κάδων, δηλαδή υποδοχέας SINK και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Υποδοχέας παραλαβής ύδατος/καθαρισμού 
κάδων(SINK)πορσελάνης με ορειχ/νη 
επιχρωμιωμένη εσχάρα 50*40/53 ΗΛΜ633.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,250 * 4,16 = 1,04
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα τρία ευρώ & δέκα λεπτά   (133,10 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.20 m (ΑΤΗΕ8165.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.1.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.20 m, 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm, μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 
35x40x13 cm, μήκους περίπου 1,20 m ΗΛΜ634.01.01 τεμαχ 1,000 * 90,00 = 90,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm, μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 
35x40x13 cm, μήκους περίπου 1,20 m ΗΛΜ634.01.01 τεμαχ 0,050 * 90,00 = 4,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63
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Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (169,97 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ20 cm, μήκους 1.20 m (ΑΤΗΕ8165.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.1.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, μήκους 1.20 m, 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδήνεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.1.20μ. ΗΛΜ634.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.1.20μ. ΗΛΜ634.02.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m (ΑΤΗΕ8165.2.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.2.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m, 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.1.80μ. ΗΛΜ634.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.1.80μ. ΗΛΜ634.03.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 2.20 m (ΑΤΗΕ8165.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.2.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 2.20 m, 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.2,2μ. ΗΛΜ634.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.2,2μ. ΗΛΜ634.03.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (105,66 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ20 cm, μήκους 1.80 m (ΑΤΗΕ8165.2.3)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.2.3 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, μήκους 1.80 

m, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.1.80μ. ΗΛΜ634.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.1.80μ. ΗΛΜ634.04.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (94,33 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ20 cm, μήκους 2.20 m (ΑΤΗΕ8165.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.2.4 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, μήκους 2.20 m, 
πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.2.20μ. ΗΛΜ634.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.2.20μ. ΗΛΜ634.04.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (105,66 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, τριών σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 3.10 m (ΑΤΗΕ8165.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.3.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, τριών σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 3.10 m, 
πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.3,1μ. ΗΛΜ634.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ δύο σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
13εκ,μήκ.3,1μ. ΗΛΜ634.05.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, τριών σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ20 cm, μήκους 3.10 m (ΑΤΗΕ8165.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.3.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, τριών σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, μήκους 3.10 m, 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και 
υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου ΗΛΜ634.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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50εκ τριών σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
20εκ,μήκ.3,1μ. 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ τριών σκαφών διαστ. περίπου 35*40* 
20εκ,μήκ.3,1μ. ΗΛΜ634.06.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο μιας σκάφ (ΑΤΗΕ8166.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8166.1 
Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο μιας σκάφης με όλα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, 

συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο 
διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ629.01 τεμαχ 1,100 * 5,31 = 5,84
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (28,48 €)

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών (ΑΤΗΕ8166.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8166.2 
Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών με όλα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, 

συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιφώνι νεροχύτου απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών ΗΛΜ629.03 τεμαχ 1,100 * 8,28 = 9,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα εννέα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (39,29 €)

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1/2 HP (ΑΤΗΕ8167.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.1 
Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1/2 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, 

αντικραδασμικής στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με 
σωληνοειδή βαλβίδα και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορρημάτων βαρέως τύπου 
ηλεκτροκίνητος ιχύος 1/2 HP ΗΛΜ635.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1 HP (ΑΤΗΕ8167.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.2 
Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, αντικραδασμικής 

στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με σωληνοειδή βαλβίδα και 
κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα γιατην ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Πολτοποιητής απορρημάτων βαρέως τύπου 
ηλεκτροκίνητος ιχύος 1 HP ΗΛΜ635.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1 1/2 HP (ΑΤΗΕ8167.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.3 
Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 1 1/2 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, 

αντικραδασμικής στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με 
σωληνοειδή βαλβίδα και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα γιατην ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ.1 1/2HP ΗΛΜ635.03 τεμαχ 1,000 * 6.555,00 = 6.555,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξη ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (6.856,86 €) 

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 2 HP (ΑΤΗΕ8167.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.4 
Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 2 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, αντικραδασμικής 

στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με σωληνοειδή βαλβίδα και 
κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ.1 1/2HP ΗΛΜ635.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 3 HP (ΑΤΗΕ8167.5)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.5 
Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 3 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, αντικραδασμικής 

στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με σωληνοειδή βαλβίδα και 
κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ.3HP ΗΛΜ635.05 τεμαχ 1,000 * 8.604,00 = 8.604,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (8.905,86 €) 

Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 5 HP (ΑΤΗΕ8167.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8167.6 
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Πολτοποιητής απορριμμάτων, βαρέος τύπου, ισχύος 5 HP, για τοποθέτηση κάτω απο νεροχύτη, ηλεκτροκίνητος, αντικραδασμικής 

στηρίξεως,με διάταξη αναστροφής της φοράς περιστροφής και προστασίας του κινητήρα σε υπερφόρτιση, με σωληνοειδή βαλβίδα και 
κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,τοποθέτηση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ.3HP ΗΛΜ635.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 36Χ48 cm (ΑΤΗΕ8168.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8168.1 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 36Χ48 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο η τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, 

μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ. 6 HP ΗΛΜ635.07 τεμαχ 1,000 * 9,71 = 9,71
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 2,000 * 0,10 = 0,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ένα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (21,23 €)

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42Χ60 cm (ΑΤΗΕ8168.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8168.2 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42Χ60 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο η τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, 

μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 36*48 cm ΗΛΜ636.01 τεμαχ 1,000 * 10,77 = 10,77
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 2,000 * 0,10 = 0,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (22,29 €)

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.50 cm (ΑΤΗΕ8169.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8169.1.1 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.50 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 42*60 cm ΗΛΜ636.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 0,900 * 0,10 = 0,09
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (6,22 €)

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm (ΑΤΗΕ8169.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8169.1.2 
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Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Εταζέρα πορσελάνης μήκους 0.60 cm ΗΛΜ637.01.02 τεμαχ 1,000 * 15,00 = 15,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 0,900 * 0,10 = 0,09
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ένα ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (21,22 €)

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστάσεων 12Χ60 cm 
(ΑΤΗΕ8169.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστάσεων 12Χ60 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Εταζέρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με 
κρύσταλλο διαστάσεων 12*60 cm ΗΛΜ637.02.01 τεμαχ 1,000 * 13,30 = 13,30
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 0,900 * 0,10 = 0,09
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα εννέα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (19,52 €)

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική (ΑΤΗΕ8169.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8169.3.1 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επιτόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Εταζέρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με 
κρύσταλλο διαστάσεων 12*60 cm ΗΛΜ637.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 0,900 * 0,10 = 0,09
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (6,22 €)

Ποτηριοθήκη πλήρης μονή επιχρωμιωμένη (ΑΤΗΕ8170.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8170.1 

Ποτηριοθήκη πλήρης μονή επιχρωμιωμένη, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ποτηριοθήκη μονή επιχρωμιωμένη ΗΛΜ638.01 τεμαχ 1,000 * 3,78 = 3,78
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & ένα λεπτά   (10,01 €)

Ποτηριοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15Χ15 cm μονή (ΑΤΗΕ8170.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8170.2 
Ποτηριοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15Χ15 cm μονή, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Ποτηριοθήκη μονή απο πορσελάνη, διαστάσεων 
15*15 cm ΗΛΜ638.02 τεμαχ 1,000 * 9,00 = 9,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
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Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (15,23 €)

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5Χ15 cm (ΑΤΗΕ8171.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8171.1 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5Χ15 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 7.5*15 cm ΗΛΜ639.01 τεμαχ 1,000 * 9,00 = 9,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (15,23 €)

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15Χ15 cm με χειρολαβή (ΑΤΗΕ8171.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8171.2 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15Χ15 cm με χειρολαβή,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15*15 cm ΗΛΜ639.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (6,23 €)

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15Χ15 cm χωρίς χειρολαβή (ΑΤΗΕ8171.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8171.3 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15Χ15 cm χωρίς χειρολαβή,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 1,000 * 9,00 = 9,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (15,23 €)

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνη πλήρης διαστάσεων 30Χ15 cm, με χειρολαβή (ΑΤΗΕ8172.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8172.1 
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνη πλήρης διαστάσεων 30Χ15 cm, με χειρολαβή, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τρία ευρώ & ογδόντα ένα λεπτά   (23,81 €)

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνη πλήρης διαστάσεων 30Χ15 cm, χωρίς χειρολαβή (ΑΤΗΕ8172.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8172.2 
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Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνη πλήρης διαστάσεων 30Χ15 cm, χωρίς χειρολαβή, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 
χωρίς χειρολαβή 30*15 cm ΗΛΜ640.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & τριάντα ένα λεπτά   (10,31 €)

Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα πλήρης τοποθετημένη επίτοιχη (ΑΤΗΕ8173.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8173.1 
Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα πλήρης τοποθετημένη επίτοιχη,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, στήριξη και παράδοση 

σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα επίτοιχη ΗΛΜ641.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα επίτοιχη ΗΛΜ641.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (6,13 €)

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο (ΑΤΗΕ8174.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8174.1 
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 

παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Δοχείο ρευστού σάπωνος επιχρωμιωμένο ΗΛΜ642.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (6,23 €)

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη απλό εντοιχισμένο (ΑΤΗΕ8175.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8175.1 
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη απλό εντοιχισμένο, με τα μικρουλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
απλό ΗΛΜ643.01 τεμαχ 1,000 * 1,64 = 1,64
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (7,77 €)

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο (ΑΤΗΕ8175.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8175.2 
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο, με τα μικρουλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
διπλό ΗΛΜ643.02 τεμαχ 1,000 * 7,30 = 7,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (13,43 €)
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Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή (ΑΤΗΕ8176.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.1.1 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή, πλήρης,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.01 τεμαχ 1,000 * 7,54 = 7,54
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & δέκα επτά λεπτά   (14,17 €)

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή (ΑΤΗΕ8176.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.1.2 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή, πλήρης,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη διπλή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.02 τεμαχ 1,000 * 7,97 = 7,97
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (16,64 €)

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική μονή (ΑΤΗΕ8176.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.2.1 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική μονή, πλήρης,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
περιστροφική ΗΛΜ644.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη ευρώ & εξήντα τρία λεπτά   (6,63 €)

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή (ΑΤΗΕ8176.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.2.2 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή, πλήρης,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη διπλή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
περιστροφική ΗΛΜ644.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (8,67 €)

Πετσετοθήκη πορσελάνης μονή (ΑΤΗΕ8176.3.1)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.3.1 

Πετσετοθήκη πορσελάνης μονή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη μονή πορσελάνης ΗΛΜ644.03.01 τεμαχ 1,000 * 2,55 = 2,55
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (13,26 €)

Πετσετοθήκη πορσελάνης διπλή (ΑΤΗΕ8176.3.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8176.3.2 

Πετσετοθήκη πορσελάνης διπλή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Πετσετοθήκη διπλή πορσελάνης ΗΛΜ644.03.02 τεμαχ 1,000 * 8,00 = 8,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 5,000 * 0,10 = 0,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & εβδομήντα ένα λεπτά   (18,71 €)

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης (ΑΤΗΕ8177) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8177 
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 

δοκιμή και παράδοση σε πλήρει λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χειρών ΗΛΜ645 τεμαχ 1,020 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή (ΑΤΗΕ8178.1.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8178.1.1 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαρτοθήκη απλή επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.01 τεμαχ 1,000 * 2,27 = 2,27
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 3,000 * 0,10 = 0,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (8,70 €)

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι (ΑΤΗΕ8178.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8178.1.2 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.02 τεμαχ 1,000 * 6,69 = 6,69
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 3,000 * 0,10 = 0,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & δώδεκα λεπτά   (13,12 €)
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Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης (ΑΤΗΕ8178.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8178.2 

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης      δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
 ?  1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 3,000 * 0,10 = 0,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,000 * 20,42 = 20,42

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (20,72 €)

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15Χ15 cm (ΑΤΗΕ8178.2.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8178.2.1 
Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15Χ15 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15*15 cm ΗΛΜ646.02.01 τεμαχ 1,000 * 8,80 = 8,80
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 3,000 * 0,10 = 0,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα επτά ευρώ & είκοσι επτά λεπτά   (17,27 €)

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου (ΑΤΗΕ8179.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8179.1 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου, πλήρες,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κάθισμα λεκάνης χρώματος μαύρου πλαστικό με 
κάλλυμα ΗΛΜ647.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερα ευρώ & οκτώ λεπτά   (4,08 €)

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (ΑΤΗΕ8179.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8179.2 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού, πλήρες,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τρία ευρώ & οκτώ λεπτά   (23,08 €)

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων (ΑΤΗΕ8179.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8179.3 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων πλήρες,δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
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Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρωμάτων διαφόρων ΗΛΜ647.03 τεμαχ 1,000 * 12,80 = 12,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,200 * 20,42 = 4,08

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά   (16,88 €)

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη, ύψους 16 cm (ΑΤΗΕ8181.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8181.1 
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη, ύψους 16 cm, ευρωπαικού (καθημένου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά 

στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωριτηρίου νηπίων απο πορσελάνη 
ευρωπαικού (καθήμενου) τύπου ύψους 16 cm ΗΛΜ648.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα επτά ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (77,47 €)

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη, ύψους 35 cm (ΑΤΗΕ8181.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8181.2 
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη, ύψους 35 cm, ευρωπαικού (καθημένου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά 

στερεώσεως και συγκολλήσεως επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη 
"Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου ύψους 35 cm ΗΛΜ648.02 τεμαχ 1,000 * 30,00 = 30,00
Τσιμέντο κοινό μετά της αξίας χαρτοσάκκων ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν επτά ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (107,47 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 36Χ52 cm (ΑΤΗΕ8183.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.1.1 
Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 36Χ52 cm,με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με σιφώνι ορειχάλκινο 

επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη 
"Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου ύψους 35 cm ΗΛΜ648.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη 
"Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου ύψους 35 cm ΗΛΜ648.02 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (105,66 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 64Χ58 cm (ΑΤΗΕ8183.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.1.2 
Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 64Χ58 cm,με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με σιφώνι ορειχάλκινο 

επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας ιατρών (χειρουργείων) πορσελάνης με ΗΛΜ649.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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στόμιο διαστ περίπου 64*58 cm 
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας ιατρών (χειρουργείων) πορσελάνης με 
στόμιο διαστ περίπου 64*58 cm ΗΛΜ649.01.02 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (105,66 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 70Χ52 cm (ΑΤΗΕ8183.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.1.3 
Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη ιατρών, διαστάσεων 70Χ52 cm,με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με σιφώνι ορειχάλκινο 

επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας ιατρών (χειρουργείων) πορσελάνης με 
στόμιο διαστ περίπου 70*52 cm ΗΛΜ649.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας ιατρών (χειρουργείων) πορσελάνης με 
στόμιο διαστ περίπου 70*52 cm ΗΛΜ649.01.03 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (105,66 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, διπλός χεριών και στόματος,διαστάσεων 40Χ75 cm 
(ΑΤΗΕ8183.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.2.1 

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, διπλός χεριών και στόματος,διαστάσεων 40Χ75 cm, με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με 
σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας διπλός χειρών & στόματος πορσελάνης 
διαστ περίπου 46*75 cm ΗΛΜ649.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας διπλός χειρών & στόματος πορσελάνης 
διαστ περίπου 46*75 cm ΗΛΜ649.02.01 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, διπλός χεριών και στόματος,διαστάσεων 50Χ80 cm 
(ΑΤΗΕ8183.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.2.2 

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, διπλός χεριών και στόματος,διαστάσεων 50Χ80 cm, με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με 
σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας διπλός χειρών & στόματος πορσελάνης 
διαστ περίπου 50*80 cm ΗΛΜ649.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας διπλός χειρών & στόματος πορσελάνης 
διαστ περίπου 50*80 cm ΗΛΜ649.02.02 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα δύο ευρώ & έξη λεπτά   (132,06 €)
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Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, στόματος διαστάσεων 28Χ50cm (ΑΤΗΕ8183.3.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.3.1 
Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, στόματος διαστάσεων 28Χ50cm, με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με σιφώνι ορειχάλκινο 

επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας στόματος πορσελάνης διαστ περίπου 
28*50 cm ΗΛΜ649.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας στόματος πορσελάνης διαστ περίπου 
28*50 cm ΗΛΜ649.03.01 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, πλύσεως οφθαλμών, διαστάσεων20Χ35 cm (ΑΤΗΕ8183.4.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.4.1 
Νιπτήρας χειρουργείου απο πορσελάνη, πλύσεως οφθαλμών, διαστάσεων20Χ35 cm, με στόμιο στο μέσο η στο άκρο με σιφώνι 

ορειχάλκινο επιχρωμένο χειριζόμενο με το γόνατο, κατά τα λοιπά όπως το 8160. 
Ανάλυση εργασίας 
Νιπτήρας πλύσεως οφθαλμών πορσελάνης διαστ 
περίπου 20*35 cm ΗΛΜ649.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας πλύσεως οφθαλμών πορσελάνης διαστ 
περίπου 20*35 cm ΗΛΜ649.04.01 τεμαχ 0,250 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος (ΑΤΗΕ8183.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.5 
Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού ύδατος, επίτοιχος, με συσκευή ψεκασμού και χειρομοχλό χειριζόμενο με τον αγκώνα, 

ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος,δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως,συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αναμικτήρ θερμου-ψυχρού ύδατος με συσκευή 
ψεκασμού, χειρομοχλό, χειριζόμενο με τον 
αγκώνα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επίτοιχος ΗΛΜ650.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Αναμικτήρ θερμου-ψυχρού ύδατος με συσκευή 
ψεκασμού, χειρομοχλό, χειριζόμενο με τον 
αγκώνα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επίτοιχος ΗΛΜ650.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (22,64 €)

Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο (ΑΤΗΕ8183.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8183.6 

Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, δηλαδή σιφώνι, μικρουλικά και εργασία 
τοποθετήσεως,συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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Ανάλυση εργασίας 

Σιφώνι νιπτήρα χειρουργείου χειριζόμενο με το 
γόνατο, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ΗΛΜ651.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,200 * 4,16 = 0,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα εννέα ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (19,70 €)

Λουτήρας νηπίων σε στήλη πανταχόθεν ελεύθερος, απο πορσελάνη,διαστάσεων 82Χ56 cm (ΑΤΗΕ8184) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8184 
Λουτήρας νηπίων σε στήλη πανταχόθεν ελεύθερος, απο πορσελάνη,διαστάσεων 82Χ56 cm, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα) 

και πώμα, δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ νηπίων επι στήλης πορσελάνης διαστ. 
περίπου 82*56 cm ΗΛΜ652.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα δύο ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (152,59 €)

Λουτήρας νηπίων, επίτοιχος, απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 84Χ50cm (ΑΤΗΕ8185)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8185 
Λουτήρας νηπίων, επίτοιχος, απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 84Χ50cm, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα) και πώμα, 

δηλαδή λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ νηπίων επίτοιχος πορσελάνης διαστ. 
περίπου 84*50 cm ΗΛΜ652.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (190,32 €)

Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη πανταχόθεν ελεύθερος, διαστάσεων 40Χ80 cm (ΑΤΗΕ8186.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8186.1 
Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη πανταχόθεν ελεύθερος, διαστάσεων 40Χ80 cm, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα) και 

πώμα, δηλαδή ποδολουτήραςκαι λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ποδολουτήρα από παντού ελεύθερη 
πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 40 χ 60  cm ΗΛΜ653.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα επτά ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (77,13 €)

Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη επίτοιχη, διαστάσεων 45Χ45 cm (ΑΤΗΕ8186.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8186.2 
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Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη επίτοιχη, διαστάσεων 45Χ45 cm,πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα) και πώμα, δηλαδή 

ποδολουτήραςκαι λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρουςεγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ποδολουτήρα επίτοιχη πορσελάνης, 
διαστάσεων περίπου 45 χ 45  cm ΗΛΜ653.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 
Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα πέντε ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (95,99 €)

Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη δύο σκαφών επιδαπέδια, διαστάσεων 68Χ43 cm (ΑΤΗΕ8186.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8186.3 
Λεκάνη ποδολουτήρα απο πορσελάνη δύο σκαφών επιδαπέδια, διαστάσεων 68Χ43 cm, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα) και 

πώμα, δηλαδή ποδολουτήραςκαι λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ποδολουτήρα δύο σκαφών επιδαπέδια 
πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 68 χ 43  cm ΗΛΜ653.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (114,86 €)

Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), απο πορσελάνη επίτοιχη διαστάσεων περίπου 
46Χ48 cm (ΑΤΗΕ8187.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8187.1 

Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), απο πορσελάνη επίτοιχη διαστάσεων περίπου 46Χ48 cm, με η χωρίς 
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη εσχάρα αποθέσεως κάδων με τα εξαρτήματα συνδέσεως πρός την βαλβίδα η το δοχείο πλύσεως, δηλαδή 
λεκάνη SINK και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη παραλαβής ύδατος/καθαρισμού 
κάδων(SINK)πορσελ.με/χωρίς 
ορειχ.επιχρωμιωμ.εσχάρα επίτοιχη 46*48cm ΗΛΜ654.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,250 * 4,16 = 1,04
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα τρία ευρώ & δέκα λεπτά   (133,10 €)

Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), απο πορσελάνη επιδαπέδια διαστάσεων 
περίπου 48Χ52 cm (ΑΤΗΕ8187.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8187.2 

Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), απο πορσελάνη επιδαπέδια διαστάσεων περίπου 48Χ52 cm, με η 
χωρίς ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη εσχάρα αποθέσεως κάδων με τα εξαρτήματα συνδέσεως πρός την βαλβίδα η το δοχείο πλύσεως, 
δηλαδή λεκάνη SINK και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη παραλαβής ύδατος/καθαρισμού 
κάδων(SINK)πορσελ.με/χωρίς 
ορειχ.επιχρωμιωμ.εσχάρα επιδαπέδια 48*52 ΗΛΜ654.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,250 * 4,16 = 1,04
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα τρία ευρώ & δέκα λεπτά   (133,10 €)

Νεροχύτης γύψου από πορσελάνη διαστάσεων περίπου  76 Χ 50 cm (ΑΤΗΕ8188) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8188 

Νεροχύτης γύψου από πορσελάνη διαστάσεων περίπου  76 Χ 50 cm, κατάλληλος γιάτην  επεξεργασία  
γύψου,  περιλαμβάνων  λεκάνη  απορροής,  με βαλβίδα απορροήςορειχάλκινη,  επιχρωμιωμένη και  με ειδική  
παγίδα συγκρατήσεως  του γύψου απόπορσελάνη,  με  τις  ορειχάλκινες  επιχρωμιωμένες  σωληνώσεις 
αποχετεύσεως τηςλεκάνης  προς  την  παγίδα  και  το  δίκτυο  αποχετεύσεως,  με κάθε μικροϋλικόσυνδέσεως  
και  στερεώσεως  όπως  και   την  εργασία  τοποθετήσεως  γιά  πλήρηεγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης γύψου, πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 76*50 cm ΗΛΜ655.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης γύψου, πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 76*50 cm ΗΛΜ655.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,200 * 4,16 = 0,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (189,49 €)

Νεροχύτης γύψου, απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 76Χ50 cm (ΑΤΗΕ8188.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8188.1 
Νεροχύτης γύψου, απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 76Χ50 cm,κατάλληλος για την επεξεργασία γύψου, περιλαμβάνων 

λεκάνη απορροής, με βαλβίδα απορροής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη και με ειδική παγίδα συγκρατήσεως του γύψου απο 
πορσελάνη, με τις ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης προς την παγίδα και το δίκτυο 
αποχετεύσεως, με κάθε μικρουλικό συνδέσεως και στερεώσεως όπως και την εργασία τοποθετήσεως για πλήρη εγκαταστάση. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης γύψου, πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 76*50 cm ΗΛΜ655.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης γύψου, πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 76*50 cm ΗΛΜ655.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,200 * 4,16 = 0,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (189,49 €)

Νεροχύτης πλύσεως χειρουργικών εργαλείων απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 90Χ50 cm 
(ΑΤΗΕ8189) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8189 

Νεροχύτης πλύσεως χειρουργικών εργαλείων απο πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 90Χ50 cm, με διάτρητη πλάκα 
αποστραγγίσεως εργαλείων απο χρωμιονικελιούχο χάλυβα, πλήρης με δυο βαλβίδες (στραγγιστήρες), δύο πώματα, σωλήνα 
υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης πλύσεως χειρουργικών εργαλείων 
πορσελάνης,  διαστάσεων περίπου 90 χ 50  cm ΗΛΜ656.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης πλύσεως χειρουργικών εργαλείων 
πορσελάνης,  διαστάσεων περίπου 90 χ 50  cm ΗΛΜ656.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,200 * 4,16 = 0,83
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ & τρία λεπτά   (114,03 €)

Λεκάνη  πλύσεως σκωραμίδων,  αμίδων κλπ  διαστάσεων περίπου  58 Χ  67 cm (ΑΤΗΕ8190) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8190 

Λεκάνη  πλύσεως σκωραμίδων,  αμίδων κλπ  διαστάσεων περίπου  58 Χ  67 cm γιάθερμό και  ψυχρό νερό, 
επίτοιχη, με  δοχείο πλύσεως από πορσελάνη,  πλήρης, μετις  σωληνώσεις αποχετεύσεως,  παροχής ύδατος  κλπ 
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με  σίφωνα αποχετεύσεως καισωλήνα  εξαερισμού,  με  τις  βαλβίδες  παροχής  θερμού  και ψυχρού ύδατος 
καιαυτόματη   βαλβίδα  εκπλύσεως,   με  ορειχάλκινη   επιχρωμιωμένη  θύρα  βαριάςκατασκευής  που  
λειτουργεί  με  ποδομοχλό  και  με  κάθε μικροϋλικό συνδέσεωςστερεώσεως και κάθε εργασία γιά παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων, κ.λ.π 
επίτοιχη πορσελάνης διαστάσεων περίπου 58 χ 67 
cm ΗΛΜ657.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων, κ.λ.π 
επίτοιχη πορσελάνης διαστάσεων περίπου 58 χ 67 
cm ΗΛΜ657.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων κλπ. διαστάσεων περίπου 58Χ67 cm (ΑΤΗΕ8190.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8190.1 
Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων κλπ. διαστάσεων περίπου 58Χ67 cm,για θερμό και ψυχρό νερό, επίτοιχη, με δοχείο 

πλύσεως, απο πορσελάνη,πλήρης, με τις σωληνώσεις αποχετεύσεως, παροχής ύδατος κλπ., με σίφωνα αποχετεύσεως και σωλήνα 
εξαερισμού, με βαλβίδες παροχής θερμού και ψυχρού ύδατος και αυτόματη βαλβίδα εκπλύσεως, με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη θύρα 
βαρειάς κατασκευής που λειτουργεί με ποδομοχλό και με κάθε μικρουλικό συνδέσεως, στερεώσεως και κάθε εργασία για παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων, κ.λ.π 
επίτοιχη πορσελάνης διαστάσεων περίπου 58 χ 67 
cm ΗΛΜ657.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη πλύσεως σκωραμίδων, αμίδων, κ.λ.π 
επίτοιχη πορσελάνης διαστάσεων περίπου 58 χ 67 
cm ΗΛΜ657.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 
Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Συσκευή απολυμάνσεως σκωραμίδων απο πορσελάνη, επίτοιχη (ΑΤΗΕ8191) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8191 
Συσκευή απολυμάνσεως σκωραμίδων απο πορσελάνη, επίτοιχη, με τρείς λύψεις, δηλαδή θερμό, ψυχρό νερό και διάλυση 

απολυμαντικού, με ενσωματωμένο σιφώνι και στόμιο αποχετεύσεως και ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη θύρα βαρειάς κατασκευής που 
λειτουργεί με το χέρι και με κάθε μικρουλικό συνδέσεως, στερεώσεως και κάθε εργασία για παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή απολυμάνσεως σκωραμίδων, 
πορσελάνης, επίτοιχη ΗΛΜ658.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή απολυμάνσεως σκωραμίδων, 
πορσελάνης, επίτοιχη ΗΛΜ658.01 τεμαχ 0,150 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

Νεκτοτομική τράπεζα απο πορσελάνη (ΑΤΗΕ8192)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8192 
Νεκτοτομική τράπεζα απο πορσελάνη, με στόμιο και σωλήνα αποχετεύσεως πλήρης με κάθε μικρουλικό συνδέσεως, στερεώσεως 

και κάθε εργασία για παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεκροτομική τράπεζα πορσελάνης, διαστάσεων 
περίπου 210 χ 80 cm ΗΛΜ659.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Νεκροτομική τράπεζα πορσελάνης, διαστάσεων 
περίπου 210 χ 80 cm ΗΛΜ659.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 3 Kg (ΑΤΗΕ8201.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 3 Kg, πλήρης,με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, 

πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 3 Kg ΗΛΜ660.01.01 τεμαχ 1,000 * 16,00 = 16,00
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 3 Kg ΗΛΜ660.01.01 τεμαχ 0,100 * 16,00 = 1,60
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (28,92 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg (ΑΤΗΕ8201.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg, πλήρης,με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, 

πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 6 Kg ΗΛΜ660.01.02 τεμαχ 1,000 * 21,00 = 21,00
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 6 Kg ΗΛΜ660.01.02 τεμαχ 0,100 * 21,00 = 2,10
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι λεπτά   (38,20 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 Kg (ΑΤΗΕ8201.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 Kg, πλήρης,με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, 

πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 12 Kg ΗΛΜ660.01.03 τεμαχ 1,000 * 33,50 = 33,50
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, 
γομώσεως 12 Kg ΗΛΜ660.01.03 τεμαχ 0,100 * 33,50 = 3,35
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 
Τιμή ανα τεμαχ πενήντα εννέα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (59,49 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 50 Kg (ΑΤΗΕ8201.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 50 Kg,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
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Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, 
τροχήλατος, γομώσεως 50 ΗΛΜ660.02.01 τεμαχ 1,000 * 160,00 = 160,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,250 * 20,42 = 5,11
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,250 * 17,31 = 4,33

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά   (169,44 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 75 Kg (ΑΤΗΕ8201.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 75 Kg,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, 
τροχήλατος, γομώσεως 50 Kg ΗΛΜ660.02.01 τεμαχ 1,000 * 140,00 = 140,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ένα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (151,32 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 100 Kg (ΑΤΗΕ8201.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 100 Kg,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, 
τροχήλατος, γομώσεως 75 Kg ΗΛΜ660.02.02 τεμαχ 1,000 * 350,00 = 350,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,500 * 20,42 = 10,21
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,500 * 17,31 = 8,66

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (368,87 €)

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 250 Kg (ΑΤΗΕ8201.2.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γομώσεως 250 Kg,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
 ?  1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,800 * 17,31 = 13,85

 
Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (30,19 €)

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του  άνθρακα, φορητός, γομώσεως 2 Kg (ΑΤΗΕ8202.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του  άνθρακα, φορητός, γομώσεως 2 Kg,πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 

τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, 
τροχήλατος, γομώσεως 100 Kg ΗΛΜ660.02.03 τεμαχ 1,000 * 28,00 = 28,00
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, 
τροχήλατος, γομώσεως 100 Kg ΗΛΜ660.02.03 τεμαχ 0,100 * 28,00 = 2,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,300 * 20,42 = 6,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,300 * 17,31 = 5,19
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Τιμή ανα τεμαχ σαράντα δύο ευρώ & δώδεκα λεπτά   (42,12 €)

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 Kg (ΑΤΗΕ8202.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 Kg,πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 

τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 
Ανάλυση εργασίας 
Πυροσβεστήρ διοξειδίου του άνθρακος, φορητός 
πλήρης, γομώσεως 2 Kg ΗΛΜ661.01 τεμαχ 1,000 * 50,00 = 50,00
Πυροσβεστήρ διοξειδίου του άνθρακος, φορητός 
πλήρης, γομώσεως 2 Kg ΗΛΜ661.01 τεμαχ 0,100 * 50,00 = 5,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,400 * 20,42 = 8,17
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,400 * 17,31 = 6,93

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα ευρώ & δέκα λεπτά   (70,10 €)

Τρίκρουνο με διακόπτες στις παροχές με λήψη 3 ins και παροχές1Χ2 1/2 ins και 2Χ1 3/4 ins (ΑΤΗΕ8203) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8203 
Τρίκρουνο με διακόπτες στις παροχές με λήψη 3 ins και παροχές1Χ2 1/2 ins και 2Χ1 3/4 ins, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή 

προμήθεια,προσκόμιση και εγκατάσταση. 
Ανάλυση εργασίας 
Τρίκρουνο με διακόπτες στίς παροχές με λήψη 3 
ins και παροχές 1x21/2 ins και 2x13/4 ins ΗΛΜ666.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τρίκρουνο με διακόπτες στίς παροχές με λήψη 3 
ins και παροχές 1x21/2 ins και 2x13/4 ins ΗΛΜ666.01 τεμαχ 0,030 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,800 * 20,42 = 16,34

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα έξη ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (16,34 €)

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη η χωνευτή, με ενα πυροσβεστικό κρουνό (ΑΤΗΕ8204.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη η χωνευτή, με ενα πυροσβεστικό κρουνό,ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20.00 m, και με η 

χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής 
με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδηρούν κιβώτιο μετά της ατράκτου περελίξεως ΗΛΜ667.01 τεμαχ 1,000 * 60,00 = 60,00
Σιδηρούν κιβώτιο μετά της ατράκτου περελίξεως ΗΛΜ667.01 τεμαχ 1,000 * 60,00 = 60,00
Κρουνός πυροσβεστικός διαμέτρου 2 ins με 
ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο ΗΛΜ667.03 τεμαχ 1,000 * 18,00 = 18,00
Ταχυσύνδεσμος Φ 1 3/4 ins ΗΛΜ667.04 τεμαχ 2,000 * 5,00 = 10,00
Πυροσβεστικός αυλός ρυθμιζόμενος δια σωλήνα Φ 
1 3/4 ins ΗΛΜ667.05 τεμαχ 1,000 * 16,00 = 16,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (541,33 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 1 φιάλης (ΑΤΗΕ8205.1.1)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 1 φιάλης, 
που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών ΗΛΜ668.01.01 τεμαχ 1,000 * 50,48 = 50,48
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διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 1 φιάλης 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 1 φιάλης ΗΛΜ668.01.01 τεμαχ 0,050 * 50,48 = 2,52
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά   (1.185,00 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 2 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 2 φιαλών, 
που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 2 φιαλών ΗΛΜ668.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 2 φιαλών ΗΛΜ668.01.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά   (1.132,00 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 3 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 3 φιαλών, που 
περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 3 φιαλών ΗΛΜ668.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 3 φιαλών ΗΛΜ668.01.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 35,000 * 20,42 = 714,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 35,000 * 17,31 = 605,95

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (1.320,66 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 4 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 4 φιαλών, 
που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των ΗΛΜ668.01.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 4 φιαλών 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 4 φιαλών ΗΛΜ668.01.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 6 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.1.5)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των  45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 6 φιαλών, 
που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 6 φιαλών ΗΛΜ668.01.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 6 φιαλών ΗΛΜ668.01.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 45,000 * 20,42 = 918,91
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 45,000 * 17,31 = 779,08

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (1.697,99 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης 
κατασβέσεως 8 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, χειροκίνητης κατασβέσεως 8 φιαλών, 
που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση τηςπυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 8 φιαλών ΗΛΜ668.01.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά των 
απαραιτήτων μηχανισμών για την χειροκίνητη 
κατάσβεση πυρκαγιάς 8 φιαλών ΗΛΜ668.01.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 50,000 * 20,42 = 1.021,02
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 50,000 * 17,31 = 865,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια οκτακόσια ογδόντα έξη ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (1.886,66 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακατων 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 1 φιάλης (ΑΤΗΕ8205.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακατων 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 1 
φιάλης, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψητου προστατευομένου 
χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος ΗΛΜ668.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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κατασβέσεως πυρκαγιάς 1 φιάλης 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 1 φιάλης ΗΛΜ668.02.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 35,000 * 20,42 = 714,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 35,000 * 17,31 = 605,95

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (1.320,66 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 2 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 2 
φιαλών, που περιλαμβάνεισωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψητου προστατευομένου χώρου, 
θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση τηςπυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 2 φιαλών. ΗΛΜ668.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 2 φιαλών. ΗΛΜ668.02.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 35,000 * 20,42 = 714,71
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 35,000 * 17,31 = 605,95

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (1.320,66 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 3 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 3 
φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου 
χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 3 φιαλών ΗΛΜ668.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 3 φιαλών ΗΛΜ668.02.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 4 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 4 
φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου 
χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 4 φιαλών ΗΛΜ668.02.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

177
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 4 φιαλών ΗΛΜ668.02.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 45,000 * 20,42 = 918,91
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 45,000 * 17,31 = 779,08

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (1.697,99 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 6 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.5)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 6 
φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου 
χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 6 φιαλών ΗΛΜ668.02.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 6 φιαλών ΗΛΜ668.02.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 50,000 * 20,42 = 1.021,02
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 50,000 * 17,31 = 865,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια οκτακόσια ογδόντα έξη ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (1.886,66 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 8 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 8 
φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του προστατευομένου 
χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 8 φιαλών ΗΛΜ668.02.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 8 φιαλών ΗΛΜ668.02.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 55,000 * 20,42 = 1.123,12
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 55,000 * 17,31 = 952,21

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (2.075,33 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 10 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 
10 φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του 
προστατευομένου χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 10 φιαλών ΗΛΜ668.02.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 10 φιαλών ΗΛΜ668.02.07 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 65,000 * 20,42 = 1.327,32
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 65,000 * 17,31 = 1.125,33

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (2.452,65 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 12 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.8)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 
12 φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του 
προστατευομένου χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 12 φιαλών ΗΛΜ668.02.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 12 φιαλών ΗΛΜ668.02.08 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 70,000 * 20,42 = 1.429,42
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 70,000 * 17,31 = 1.211,90

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (2.641,32 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 16 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 
16 φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του 
προστατευομένου χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 16 φιαλών ΗΛΜ668.02.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 16 φιαλών ΗΛΜ668.02.09 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 75,000 * 20,42 = 1.531,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 75,000 * 17,31 = 1.298,46

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (2.829,98 €) 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου 
συστήματος κατασβέσεως 20 φιαλών (ΑΤΗΕ8205.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 45 Kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως 
20 φιαλών, που περιλαμβάνει σωληνώσεις πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια για την πλήρη κάλυψη του 
προστατευομένου χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές για την σήμανση της πυρκαιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της ΗΛΜ668.02.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 20 φιαλών 
Μόνιμος πυροσβεστική εγκατάσταση φιαλών 
διοξειδίου του άνθρακος των 45 kg, μετά της 
αυτομάτου λειτουργίας του συστήματος 
κατασβέσεως πυρκαγιάς 20 φιαλών ΗΛΜ668.02.10 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 80,000 * 20,42 = 1.633,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 80,000 * 17,31 = 1.385,03

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (3.018,66 €)

Αντιπυριτική κουβέρτα απο άκαυστο έριο (ΑΤΗΕ8206)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8206 
Αντιπυριτική κουβέρτα απο άκαυστο έριο, πλήρης, μέσα σε επίτοιχο μεταλλικό ερμάριο με τα απαραίτητα αντιπυριτικά σχοινία 

για την ταχεία χρήση της, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου με την εργασία στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντιπυρική κουβέρτα από αμίαντο, πλήρης ΗΛΜ669 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα πέντε ευρώ & σαράντα επτά λεπτά   (75,47 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 10 έως 15 Kg (ΑΤΗΕ8207.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.1 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 10 έως 15 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 10 έως 15 kg ΗΛΜ670.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 10 έως 15 kg ΗΛΜ670.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 16 έως 20 Kg (ΑΤΗΕ8207.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.2 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 16 έως 20 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 16 έως 20 kg ΗΛΜ670.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 16 έως 20 kg ΗΛΜ670.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 21 έως 25 Kg (ΑΤΗΕ8207.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.3 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

180
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 21 έως 25 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 21 έως 25 kg ΗΛΜ670.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 21 έως 25 kg ΗΛΜ670.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 25 έως 30 Kg (ΑΤΗΕ8207.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.4 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 25 έως 30 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 25 έως 30 kg ΗΛΜ670.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 25 έως 30 kg ΗΛΜ670.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (150,93 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 30 έως 35 Kg (ΑΤΗΕ8207.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.5 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 30 έως 35 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 30 έως 35 kg ΗΛΜ670.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 30 έως 35 kg ΗΛΜ670.05 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,500 * 17,31 = 77,91

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (169,80 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 35 έως 45 Kg (ΑΤΗΕ8207.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.6 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 35 έως 45 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 35 έως 45 kg ΗΛΜ670.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 35 έως 45 kg ΗΛΜ670.06 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,500 * 17,31 = 77,91

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (169,80 €)

Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 45 έως 60 Kg (ΑΤΗΕ8207.7) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8207.7 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαιάς, βάρους 45 έως 60 Kg, ορειχάλκινη με τον βραχίονα αναρτήσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

και τοποθέτηση. 
Ανάλυση εργασίας 
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 45 έως 60 kg ΗΛΜ670.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Καμπάνα αναγγελίας πυρκαγιάς ορειχάλκινη με 
τον βραχίονα αναρτήσεως, βάρους 45 έως 60 kg ΗΛΜ670.07 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 
Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (188,66 €)

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.1 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως πρός 

την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 1.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.01 τεμαχ 1,000 * 2.993,40 = 2.993,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (3.370,73 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8216.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.2 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως πρός 

την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 2.5 
m3/h ΗΛΜ671.01.02 τεμαχ 1,000 * 2.993,40 = 2.993,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (3.370,73 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.3 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό 
δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 4.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.03 τεμαχ 1,000 * 2.993,40 = 2.993,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13
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Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (3.370,73 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.4 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως πρός 

την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 6.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.04 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (4.213,42 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.5 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 10.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.05 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (4.213,42 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8216.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.6 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 12.5 
m3/h ΗΛΜ671.01.06 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (4.213,42 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.7 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο καιπαράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 16.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.07 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (4.364,35 €)

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.8 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 20.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.08 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (4.364,35 €)

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.9 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 25.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.09 τεμαχ 1,000 * 3.609,68 = 3.609,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (4.364,35 €)

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.10) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.10 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 32.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.10 τεμαχ 1,000 * 6.338,96 = 6.338,96
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (7.244,56 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.11) 
 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

 

184

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.11 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 40.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.11 τεμαχ 1,000 * 6.338,96 = 6.338,96
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (7.244,56 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.12 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 50.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.12 τεμαχ 1,000 * 6.338,96 = 6.338,96
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (7.470,96 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.13) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.13 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείςδιακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 63.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.13 τεμαχ 1,000 * 7.424,80 = 7.424,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξη ευρώ & ογδόντα λεπτά   (8.556,80 €) 

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.14 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 80.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.14 τεμαχ 1,000 * 9.185,62 = 9.185,62
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51
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Τιμή ανα τεμαχ δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (10.694,94 €)

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8216.15) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8216.15 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων πλήρες, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχύος 100.0 
m3/h ΗΛΜ671.01.15 τεμαχ 1,000 * 9.185,62 = 9.185,62
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (10.694,94 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.1 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ.ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 1.0 m3/h ΗΛΜ671.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8217.2)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.2 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη & κατά δυσηγια μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 2.5 m3/h ΗΛΜ671.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.3 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 4.0 m3/h ΗΛΜ671.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.4)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.4 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη συνδέσεως 

πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 6.0 m3/h ΗΛΜ671.02.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια τρία ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (603,74 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.5)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.5 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 10.0 m3/h ΗΛΜ671.02.05 τεμαχ 1,000 * 2.905,36 = 2.905,36
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ & δέκα λεπτά   (3.509,10 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8217.6)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.6 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 12.5 m3/h ΗΛΜ671.02.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια τρία ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (603,74 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.7)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.7 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυσηγια μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων ΗΛΜ671.02.07 τεμαχ 1,000 * 2.905,36 = 2.905,36
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πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 16.0 m3/h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ & τρία λεπτά   (3.660,03 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.8 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 20.0 m3/h ΗΛΜ671.02.08 τεμαχ 1,000 * 2.905,36 = 2.905,36
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ & τρία λεπτά   (3.660,03 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.9)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.9 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 25.0 m3/h ΗΛΜ671.02.09 τεμαχ 1,000 * 3.873,81 = 3.873,81
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (4.628,48 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.10)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.10 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 32.0 m3/h ΗΛΜ671.02.10 τεμαχ 1,000 * 3.991,20 = 3.991,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξη ευρώ & ογδόντα λεπτά   (4.896,80 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.11)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.11 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 40.0 m3/h ΗΛΜ671.02.11 τεμαχ 1,000 * 3.991,20 = 3.991,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξη ευρώ & ογδόντα λεπτά   (4.896,80 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.12 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 50.0 m3/h ΗΛΜ671.02.12 τεμαχ 1,000 * 3.991,20 = 3.991,20
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (5.123,20 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.13) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.13 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 63.0 m3/h ΗΛΜ671.02.13 τεμαχ 1,000 * 5.018,34 = 5.018,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (6.150,34 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.14 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής 
ισχ. 80.0 m3/h ΗΛΜ671.02.14 τεμαχ 1,000 * 6.779,16 = 6.779,16
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (8.288,48 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8217.15) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8217.15 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h,με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και 
στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομ. ισχύος 
100 m3/h ΗΛΜ671.02.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.1)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.1 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 1.0 
m3/h ΗΛΜ671.03.01 τεμαχ 1,000 * 953,78 = 953,78
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια τριάντα ένα ευρώ & ένδεκα λεπτά   (1.331,11 €)

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8218.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.2 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 2.5 
m3/h ΗΛΜ671.03.02 τεμαχ 1,000 * 953,78 = 953,78
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια τριάντα ένα ευρώ & ένδεκα λεπτά   (1.331,11 €)

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.3)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.3 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 4.0 
m3/h ΗΛΜ671.03.03 τεμαχ 1,000 * 953,78 = 953,78
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια τριάντα ένα ευρώ & ένδεκα λεπτά   (1.331,11 €)
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Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.4 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 6.0 
m3/h ΗΛΜ671.03.04 τεμαχ 1,000 * 1.482,02 = 1.482,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ & εβδομήντα έξη λεπτά   (2.085,76 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.5 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 10.0 
m3/h ΗΛΜ671.03.05 τεμαχ 1,000 * 1.482,02 = 1.482,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ & εβδομήντα έξη λεπτά   (2.085,76 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8218.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.6 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για 
μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 12.5 
m3/h ΗΛΜ671.03.06 τεμαχ 1,000 * 1.672,78 = 1.672,78
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξη ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (2.276,52 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.7 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων λυμάτων, για ΗΛΜ671.03.07 τεμαχ 1,000 * 1.907,56 = 1.907,56
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μανομετρικό ύψος 10 m, ονομαστικής ισχ. 16.0 
m3/h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (2.662,23 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.8 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικόν συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, διά 
μανομετρικόν ύψος 10 m παροχής 20,00 m3/h ΗΛΜ671.03.08 τεμαχ 1,000 * 4.200,00 = 4.200,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (4.954,67 €)

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.9)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.9 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 25.0m3/h ΗΛΜ671.03.09 τεμαχ 1,000 * 2.699,93 = 2.699,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα λεπτά   (3.454,60 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.10)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.10 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 32.0m3/h ΗΛΜ671.03.10 τεμαχ 1,000 * 2.699,93 = 2.699,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (3.605,53 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.11)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.11 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
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πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 

Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 40.0m3/h ΗΛΜ671.03.11 τεμαχ 1,000 * 4.431,40 = 4.431,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά ευρώ & μηδέν λεπτά   (5.337,00 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.12)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.12 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 50.0m3/h ΗΛΜ671.03.12 τεμαχ 1,000 * 4.431,40 = 4.431,40
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ & σαράντα λεπτά   (5.563,40 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.13)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.13 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 63.0m3/h ΗΛΜ671.03.13 τεμαχ 1,000 * 6.691,12 = 6.691,12
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ & δώδεκα λεπτά   (7.823,12 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.14)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.14 
Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, ακαθάρτων υδάτων, δια 
μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 80.0m3/h ΗΛΜ671.03.14 τεμαχ 1,000 * 9.009,54 = 9.009,54
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ δέκα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (10.518,86 €) 

Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8218.15)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8218.15 
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Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h, με σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες ενήσεως 
και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων 
πλήρες, για μανομετρικό ύψος 10 m, ονομ. ισχύος 
100 m3/h ΗΛΜ671.03.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0μ3/h (ΑΤΗΕ8219.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.1 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 1.0μ3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
1.0m3/h ΗΛΜ671.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8219.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.2 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος2.5 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
2.5m3/h ΗΛΜ671.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.3 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τουςεπιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
4.0m3/h ΗΛΜ671.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 
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Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.4 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 6.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
6.0m3/h ΗΛΜ671.04.04 τεμαχ 1,000 * 498,90 = 498,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (1.102,64 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.5 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 10.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
10.0m3/h ΗΛΜ671.04.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια τρία ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (603,74 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8219.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.6 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 12.5 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
12.5m3/h ΗΛΜ671.04.06 τεμαχ 1,000 * 1.936,90 = 1.936,90
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (2.540,64 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.7 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 16.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων ΗΛΜ671.04.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
16.0m3/h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (754,67 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.8)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.8 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 20.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
20.0m3/h ΗΛΜ671.04.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (754,67 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.9) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.9 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 25.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
25.0m3/h ΗΛΜ671.04.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (754,67 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.10)
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.10 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 32.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
32.0m3/h ΗΛΜ671.04.10 τεμαχ 1,000 * 2.670,58 = 2.670,58
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξη ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (3.576,18 €) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.11) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.11 
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Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 40.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
40.0m3/h ΗΛΜ671.04.11 τεμαχ 1,000 * 3.580,34 = 3.580,34
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (4.485,94 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.12) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.12 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 50.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
50.0m3/h ΗΛΜ671.04.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά   (1.132,00 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.13) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.13 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 63.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
63.0m3/h ΗΛΜ671.04.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά   (1.132,00 €)

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.14) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.14 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 80.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
80.0m3/h ΗΛΜ671.04.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)
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Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8219.15) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8219.15 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομαστικής ισχύος 100.0 m3/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 

διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Αντλητικό συγκρότημα, υποβρύχιο ακαθάρτων 
υδάτων, για μανομετρικό ύψος 10μ ονομ. ισχύος 
100 m3/h ΗΛΜ671.04.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πεντακόσια εννέα ευρώ & τριάντα δύο λεπτά   (1.509,32 €)

 


