
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ αλλά αποδεκτά  ΑΡΘΡΑ) 

 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.1) 
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.1 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 1.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και 
εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.01.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.01.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.01.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.4)
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.4 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.01.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.01.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.01.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.01.05 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.01.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.01.06 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
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λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.01.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.01.07 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.8)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.01.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.01.08 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.01.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.01.09 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με  κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας ΗΛΜ672.01.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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βαθμίδας παροχής 25 m3/h 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.01.10 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.11)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.01.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.01.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.01.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.01.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.01.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.01.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.01.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.01.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σελειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.01.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.01.15 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 
100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, μιας βαθμίδας παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.01.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, μιας 
βαθμίδας παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.01.16 τεμαχ 0,100 * 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 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.02.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.02.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.02.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.4 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 

βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.02.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.02.04 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.02.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.02.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.02.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.02.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.02.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.02.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.8)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.02.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.02.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.02.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.02.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.02.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο ΗΛΜ672.02.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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βαθμίδων παροχής 25 m3/h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.02.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.02.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.02.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.02.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.13)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.02.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.02.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)



 

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

10

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.02.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.02.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.02.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.02.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.02.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.02.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.1 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 

βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.03.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητήα υτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.03.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.03.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.03.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.03.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.03.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.03.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.03.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.03.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.03.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.03.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.03.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.03.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.03.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.03.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.03.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.03.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.03.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.03.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.03.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.03.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.03.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.03.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.03.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.03.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.03.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.03.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.03.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8220.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8220.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.03.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.03.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίαςβαθμίδας παροχής 
1.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίαςβαθμίδας παροχής 1.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος & ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.04.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 
1.6m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 1.6m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.04.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 
2.5m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 2.5m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.04.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 
4.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχής 4.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.04.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 4 m3/h ΗΛΜ672.04.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίαςβαθμίδας παροχής 
6.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίαςβαθμίδας παροχής 6.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.04.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, μιάς 
βαθμίδας παροχής 6 m3/h ΗΛΜ672.04.05 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
10.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 10.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, 
πολυβάθμιο, παροχής 10,0 m3/h και μανομετρικού 
ύψους 60 m ΗΛΜ672.04.06 τεμαχ 1,000 * 5.050,00 = 5.050,00
Ηλεκτροκίνητον αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας ύδατος, πλήρες, 2900 στροφών, 
πολυβάθμιο, παροχής 10,0 m3/h και μανομετρικού 
ύψους 60 m ΗΛΜ672.04.06 τεμαχ 0,100 * 5.050,00 = 505,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξη ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (5.856,86 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
12.5m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.7) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.7 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 12.5m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.04.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.04.07 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
16.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 16.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.04.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ672.04.08 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
20.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 20.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.04.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.04.09 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
25.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 25.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.04.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ672.04.10 τεμαχ 0,100 * 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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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
32.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 32.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.04.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ672.04.11 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
40.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 40.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός ταδίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.04.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ672.04.12 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
50.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 50.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.04.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.04.13 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
63.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 63.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.04.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ672.04.14 τεμαχ 0,100 * 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 €) 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 
80.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παροχ. 80.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση,με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.04.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ672.04.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παρ. 
100.0m3/h (ΑΤΗΕ8221.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, μίας βαθμίδας παρ. 100.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτηπροστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός ταδίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.04.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.04.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών,δύο βαθμίδων παρ. 1.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών,δύο βαθμίδων παρ. 1.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.05.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 1.6m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 1.6m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με 
εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο ΗΛΜ672.05.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h 
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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 2.5m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 2.5m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός ταδίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.05.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 4.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 4.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 4,0 m3/h ΗΛΜ672.05.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 4,0 m3/h ΗΛΜ672.05.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 6.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 6.0m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με 
εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για τη νπλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 6,0 m3/h ΗΛΜ672.05.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 6,0 m3/h ΗΛΜ672.05.05 τεμαχ 0,100 * 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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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 10.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 10.0m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.05.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 10 m3/h ΗΛΜ672.05.06 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 12.5m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 12.5m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.05.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.05.07 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 16.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 16.0m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 16,0 m3/h ΗΛΜ672.05.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 16,0 m3/h ΗΛΜ672.05.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 20.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.9 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 20.0m3/h, πάνω σε ενιαία 

βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.05.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 20 m3/h ΗΛΜ672.05.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 25.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 25.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 25,0 m3/h ΗΛΜ672.05.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 25,0 m3/h ΗΛΜ672.05.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 32.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 32.0m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 32,0 m3/h ΗΛΜ672.05.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 32,0 m3/h ΗΛΜ672.05.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 40.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 40.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 40,0 m3/h ΗΛΜ672.05.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ΗΛΜ672.05.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 40,0 m3/h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 50.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 50.0m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.05.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 50 m3/h ΗΛΜ672.05.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 63.0m3/h 
(ΑΤΗΕ8221.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 63.0m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 63,0 m3/h ΗΛΜ672.05.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 63,0 m3/h ΗΛΜ672.05.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.2.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 80,0 m3/h ΗΛΜ672.05.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 80,0 m3/h ΗΛΜ672.05.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.05.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 100 m3/h ΗΛΜ672.05.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1 m3/h ΗΛΜ672.06.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.06.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ672.06.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.3 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.06.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ672.06.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 4,0 m3/h ΗΛΜ672.06.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 4,0 m3/h ΗΛΜ672.06.04 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 6,0 m3/h ΗΛΜ672.06.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 6,0 m3/h ΗΛΜ672.06.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 10,0 m3/h ΗΛΜ672.06.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 10,0 m3/h ΗΛΜ672.06.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.06.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ672.06.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 16,0 m3/h ΗΛΜ672.06.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 16,0 m3/h ΗΛΜ672.06.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 20,0 m3/h ΗΛΜ672.06.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 20,0 m3/h ΗΛΜ672.06.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88



 

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

27
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 25,0 m3/h ΗΛΜ672.06.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 25,0 m3/h ΗΛΜ672.06.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 32,0 m3/h ΗΛΜ672.06.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 32,0 m3/h ΗΛΜ672.06.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 40,0 m3/h ΗΛΜ672.06.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 40,0 m3/h ΗΛΜ672.06.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 50,0 m3/h ΗΛΜ672.06.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 50,0 m3/h ΗΛΜ672.06.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 63,0 m3/h ΗΛΜ672.06.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 63,0 m3/h ΗΛΜ672.06.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 80,0 m3/h ΗΛΜ672.06.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 80,0 m3/h ΗΛΜ672.06.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 38,000 * 20,42 = 775,97
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 38,000 * 17,31 = 657,89

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (1.433,86 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8221.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8221.3.16 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100,0 m3/h ΗΛΜ672.06.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 
κυκλοφορίας, ύδατος πλήρες 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100,0 m3/h ΗΛΜ672.06.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 38,000 * 20,42 = 775,97
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 38,000 * 17,31 = 657,89

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (1.433,86 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 1.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 1.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.01.01 τεμαχ 1,000 * 1.470,00 = 1.470,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.01.01 τεμαχ 0,100 * 1.470,00 = 147,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (1.994,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 1.6m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 1.6m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.01.02 τεμαχ 1,000 * 1.470,00 = 1.470,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.01.02 τεμαχ 0,100 * 1.470,00 = 147,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (1.994,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 2.5m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 2.5m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.01.03 τεμαχ 1,000 * 1.470,00 = 1.470,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.01.03 τεμαχ 0,100 * 1.470,00 = 147,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (1.994,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 4.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 4.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.01.04 τεμαχ 1,000 * 1.660,00 = 1.660,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.01.04 τεμαχ 0,100 * 1.660,00 = 166,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (2.203,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 6.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 6.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.01.05 τεμαχ 1,000 * 2.560,00 = 2.560,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.01.05 τεμαχ 0,100 * 2.560,00 = 256,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (3.268,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 10.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 10.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.01.06 τεμαχ 1,000 * 2.560,00 = 2.560,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.01.06 τεμαχ 0,100 * 2.560,00 = 256,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75
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Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (3.268,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 12.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 12.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.12.5m3/h ΗΛΜ662.01.07 τεμαχ 1,000 * 2.560,00 = 2.560,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.12.5m3/h ΗΛΜ662.01.07 τεμαχ 0,100 * 2.560,00 = 256,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (3.268,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 16.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 16.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.01.08 τεμαχ 1,000 * 2.710,00 = 2.710,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.01.08 τεμαχ 0,100 * 2.710,00 = 271,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ & είκοσι λεπτά   (3.660,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 20.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 20.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.01.09 τεμαχ 1,000 * 3.340,00 = 3.340,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.01.09 τεμαχ 0,100 * 3.340,00 = 334,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (4.353,20 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 25.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.10 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 25.0m3/h, 

πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.01.10 τεμαχ 1,000 * 3.340,00 = 3.340,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.01.10 τεμαχ 0,100 * 3.340,00 = 334,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (4.353,20 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 32.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 32.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτότόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σελειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.01.11 τεμαχ 1,000 * 4.460,00 = 4.460,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.01.11 τεμαχ 0,100 * 4.460,00 = 446,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (5.736,13 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.01.12 τεμαχ 1,000 * 4.460,00 = 4.460,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.01.12 τεμαχ 0,100 * 4.460,00 = 446,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξη ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (5.736,13 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.50.0m3/h ΗΛΜ662.01.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.50.0m3/h ΗΛΜ662.01.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.14)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,μικρουλικό 
και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.01.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.01.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.01.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.01.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.01.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.01.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01
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Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω 
σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.02.01 τεμαχ 1,000 * 1.220,00 = 1.220,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.02.01 τεμαχ 0,100 * 1.220,00 = 122,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (1.794,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω 
σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.02.02 τεμαχ 1,000 * 1.660,00 = 1.660,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.02.02 τεμαχ 0,100 * 1.660,00 = 166,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (2.278,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 2.5m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 2.5m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.02.03 τεμαχ 1,000 * 1.660,00 = 1.660,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.02.03 τεμαχ 0,100 * 1.660,00 = 166,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (2.278,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών,δύο βαθμίδων 
παροχ. 4.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.4 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών,δύο βαθμίδων παροχ. 4.0m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.02.04 τεμαχ 1,000 * 1.990,00 = 1.990,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.02.04 τεμαχ 0,100 * 1.990,00 = 199,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (2.641,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 6.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 6.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.02.05 τεμαχ 1,000 * 2.840,00 = 2.840,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.02.05 τεμαχ 0,100 * 2.840,00 = 284,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (3.652,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 10.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 10.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.02.06 τεμαχ 1,000 * 2.840,00 = 2.840,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.02.06 τεμαχ 0,100 * 2.840,00 = 284,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (3.652,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος,αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 12.5m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος,αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 12.5m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.12.5m3/h ΗΛΜ662.02.07 τεμαχ 1,000 * 2.840,00 = 2.840,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.12.5m3/h ΗΛΜ662.02.07 τεμαχ 0,100 * 2.840,00 = 284,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (3.652,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 16.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 16.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.02.08 τεμαχ 1,000 * 3.400,00 = 3.400,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.02.08 τεμαχ 0,100 * 3.400,00 = 340,00
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 τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (4.494,67 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 20.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 20.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.02.09 τεμαχ 1,000 * 4.750,00 = 4.750,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.02.09 τεμαχ 0,100 * 4.750,00 = 475,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (5.979,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 25.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 25.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.02.10 τεμαχ 1,000 * 4.750,00 = 4.750,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.02.10 τεμαχ 0,100 * 4.750,00 = 475,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (5.979,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 32.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 32.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.02.11 τεμαχ 1,000 * 4.750,00 = 4.750,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.02.11 τεμαχ 0,100 * 4.750,00 = 475,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ & εξήντα λεπτά   (6.130,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 40.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 40.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.01.12 τεμαχ 1,000 * 4.460,00 = 4.460,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.μιάς 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.01.12 τεμαχ 0,100 * 4.460,00 = 446,00
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 οκτακόσια ένδεκα ευρώ & εξήντα λεπτά   (5.811,60 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος,αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 50.0m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος,αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 50.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.50.0m3/h ΗΛΜ662.02.13 τεμαχ 1,000 * 4.750,00 = 4.750,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο 
βαθμ.παροχ.50.0m3/h ΗΛΜ662.02.13 τεμαχ 0,100 * 4.750,00 = 475,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (6.281,53 €) 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.02.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.02.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.02.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.02.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.02.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.δύο βαθμ. 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.02.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.1 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 

m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρηεγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.03.01 τεμαχ 1,000 * 1.720,00 = 1.720,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.1.0m3/h ΗΛΜ662.03.01 τεμαχ 0,100 * 1.720,00 = 172,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (2.420,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.03.02 τεμαχ 1,000 * 2.100,00 = 2.100,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.1.6m3/h ΗΛΜ662.03.02 τεμαχ 0,100 * 2.100,00 = 210,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (2.838,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.03.03 τεμαχ 1,000 * 2.100,00 = 2.100,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.2.5m3/h ΗΛΜ662.03.03 τεμαχ 0,100 * 2.100,00 = 210,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (2.838,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.03.04 τεμαχ 1,000 * 2.420,00 = 2.420,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.4.0m3/h ΗΛΜ662.03.04 τεμαχ 0,100 * 2.420,00 = 242,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (3.190,26 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.5)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.03.05 τεμαχ 1,000 * 4.160,00 = 4.160,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες 1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.6.0m3/h ΗΛΜ662.03.05 τεμαχ 0,100 * 4.160,00 = 416,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (5.179,74 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.03.06 τεμαχ 1,000 * 4.160,00 = 4.160,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.10.0m3/h ΗΛΜ662.03.06 τεμαχ 0,100 * 4.160,00 = 416,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (5.179,74 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών ΗΛΜ662.03.07 τεμαχ 1,000 * 4.160,00 = 4.160,00
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βαθμ.παροχ.12.5m3/h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.12.5m3/h ΗΛΜ662.03.07 τεμαχ 0,100 * 4.160,00 = 416,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (5.179,74 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.8)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.03.08 τεμαχ 1,000 * 4.480,00 = 4.480,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.16.0m3/h ΗΛΜ662.03.08 τεμαχ 0,100 * 4.480,00 = 448,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (5.682,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.9)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.03.09 τεμαχ 1,000 * 6.050,00 = 6.050,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.20.0m3/h ΗΛΜ662.03.09 τεμαχ 0,100 * 6.050,00 = 605,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (7.409,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.03.10 τεμαχ 1,000 * 6.050,00 = 6.050,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.25.0m3/h ΗΛΜ662.03.10 τεμαχ 0,100 * 6.050,00 = 605,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 
Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (7.409,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.03.11 τεμαχ 1,000 * 7.030,00 = 7.030,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.32.0m3/h ΗΛΜ662.03.11 τεμαχ 0,100 * 7.030,00 = 703,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & έξη λεπτά   (8.714,06 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.03.12 τεμαχ 1,000 * 7.030,00 = 7.030,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτ.αναρροφήσεως,πλήρες1450στρ.τριών 
βαθμ.παροχ.40.0m3/h ΗΛΜ662.03.12 τεμαχ 0,100 * 7.030,00 = 703,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & έξη λεπτά   (8.714,06 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 50,0 m3h ΗΛΜ662.03.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 50,0 m3h ΗΛΜ662.03.13 τεμαχ 0,100 * 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 €)



 

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

43

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.03.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 63 m3/h ΗΛΜ662.03.14 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.03.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 80 m3/h ΗΛΜ662.03.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (1.358,39 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8222.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8222.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.03.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικο συγκρότημα ύδατος 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής 100 m3/h ΗΛΜ662.03.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (1.358,39 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 1.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.1 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 1.0m3/h, 

πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 1.6m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 1.6m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.04.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 2.5m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 2.5m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.04.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 4.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 4.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 6.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 6.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.05 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 10.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 10.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.06 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 12.5m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 12.5m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, ΗΛΜ662.04.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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μιάς βαθμίδας, παροχής  12.5 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ662.04.07 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχ.16.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχ.16.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος & ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχ.25.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχ.25.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχ.32.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχ.32.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 40.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 40.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 50.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 50.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 63.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 63.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 80.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 80.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παρ. 100.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παρ. 100.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.04.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 1.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.1 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 1.0m3/h, 

πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάστασησύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 1.6m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 1.6m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάστασησύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.05.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 2.5m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 2.5m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάστασησύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.05.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 4.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 4.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστασησύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.04 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχ. 6.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900στροφών, δύο βαθμίδων παροχ. 6.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάστασησύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό &εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 10.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 10.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 12.5m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 12.5m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ662.05.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ662.05.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 16.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 16.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 20.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 20.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτoματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 25.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 25.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 32.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 32.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 40.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 40.0m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παρ. 50.0m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παρ. 50.0m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό & εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.14 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 

m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.05.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.2)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.06.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ662.06.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.06.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ662.06.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, ΗΛΜ662.06.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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τριών βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ662.06.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ662.06.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.08 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.09 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, 
πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.10 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.11) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.11 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 

m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.15 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών 
βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8223.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8223.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος, 
αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ662.06.16 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, ΗΛΜ663.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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παροχής 1 m3/h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 1 m3/h ΗΛΜ663.01.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.2)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.01.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.01.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.01.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.01.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50
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Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.5)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.01.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.01.05 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.6)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.01.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.01.06 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.7)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.01.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.01.07 τεμαχ 0,100 * 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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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.01.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.01.08 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.01.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.01.09 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.01.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.01.10 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.11) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.11 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ663.01.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ663.01.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.01.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.01.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.01.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.01.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 



 

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

63
Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.01.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.01.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.15)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.01.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.01.15 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.01.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.01.16 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 1 m3/h ΗΛΜ663.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 1 m3/h ΗΛΜ663.02.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, 
με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και 
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.02.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.3)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.02.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.4)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.02.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.02.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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 τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.02.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.02.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.02.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.02.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, μεεκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.02.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.02.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.8) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.8 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 

βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.02.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.02.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.02.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.02.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.02.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.02.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ663.02.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ663.02.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.02.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.02.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 
Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.02.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.02.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.02.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.02.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.02.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.02.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.02.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.02.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 1 m3/h ΗΛΜ663.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 1 m3/h ΗΛΜ663.03.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75
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Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.2)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 1,6 m3/h ΗΛΜ663.03.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.03.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 2,5 m3/h ΗΛΜ663.03.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.03.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 4 m3/h ΗΛΜ663.03.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 
Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.03.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 6 m3/h ΗΛΜ663.03.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.03.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 10 m3/h ΗΛΜ663.03.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.03.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 12,5 m3/h ΗΛΜ663.03.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 
Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.8 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 

ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.03.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 16 m3/h ΗΛΜ663.03.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.03.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 20 m3/h ΗΛΜ663.03.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.03.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 25 m3/h ΗΛΜ663.03.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 
Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, ΗΛΜ663.03.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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παροχής 32 m3/h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 32 m3/h ΗΛΜ663.03.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.12)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.03.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 40 m3/h ΗΛΜ663.03.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 
Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.03.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 50 m3/h ΗΛΜ663.03.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.14)

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.03.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 63 m3/h ΗΛΜ663.03.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76
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Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.03.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 80 m3/h ΗΛΜ663.03.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8224.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8224.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.03.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 1450 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής 100 m3/h ΗΛΜ663.03.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 
Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ663.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ663.04.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.04.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88
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Τιμή ανα τεμαχ διακόσια είκοσι έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (226,40 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.05 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.06 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.04.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.04.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50
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Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (301,86 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.08 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.09 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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 τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (377,33 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.11 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.12 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26
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Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά   (754,67 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.14 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.04.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ663.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ663.05.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.05.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα 
δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.05 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, ΗΛΜ663.05.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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παροχής  10.0 m3 / h 
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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.05.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.05.07 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, ΗΛΜ663.05.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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παροχής  20.0 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ663.05.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  40.0 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, δύο βαθμίδων, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.05.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, ΗΛΜ663.06.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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παροχής  1.6 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ663.06.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.06.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ663.06.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.04 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ663.06.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  6.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.06.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ663.06.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, ΗΛΜ663.06.08 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 

87
παροχής  16.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία 
βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα 
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, ΗΛΜ663.06.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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παροχής  32.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ663.06.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  63.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 
m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8225.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8225.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε 
ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός 
τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, πλήρες 2900 στροφών, τριών βαθμίδων, 
παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ663.06.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.01.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.01.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.01.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.04 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.7 



 

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

92
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 

παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.01.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.01.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.10) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01
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Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 m3/ (ΑΤΗΕ8226.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.01.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά   (1.207,46 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 1.6 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.02.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75
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Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 2.5 
m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.02.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.02.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.02.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.09 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.10 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 ΗΛΜ664.02.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματηςαναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματηςαναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ664.02.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.02.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 34,000 * 17,31 = 588,64

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ & ενενήντα τρία λεπτά   (1.282,93 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.03.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.03.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.03.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 ΗΛΜ664.03.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.05 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.06 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ664.03.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.03.07 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.08 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.09 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.10 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.13 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.14 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (1.358,39 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8226.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8226.3.16 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 1450 στροφών, τριών βαθμίδων 

παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής 100.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 1450 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής 100.0 m3 / h ΗΛΜ664.03.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (1.358,39 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 1.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 1.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.01 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 1.6 m3 / h ΗΛΜ664.04.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 1.6 m3 / h ΗΛΜ664.04.02 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.3) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρηεγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 2.5 m3 / h ΗΛΜ664.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 2.5 m3 / h ΗΛΜ664.04.03 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 4.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 4.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.04 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 6.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 6.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.05 τεμαχ 0,100 * 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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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 10.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 10.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.06 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 12.5 m3 / h ΗΛΜ664.04.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 12.5 m3 / h ΗΛΜ664.04.07 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 16.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 16.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75
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Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 20.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 20.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 25.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής 25.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63
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Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 18,000 * 20,42 = 367,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 18,000 * 17,31 = 311,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι λεπτά   (679,20 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.1.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
μιάς βαθμίδας παροχής 100.0 m3/ (ΑΤΗΕ8227.1.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.1.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, μιάς βαθμίδας 
παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, μιάς  βαθμίδας, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.04.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.01 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματηςαναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο 
βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματηςαναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.05.02 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.05.03 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 ΗΛΜ664.05.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h 
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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h ΗΛΜ664.05.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ664.05.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  12.5 m3 / h 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.08 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.9 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.09 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.10 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.11 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.12) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.12 τεμαχ 0,100 * 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 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων παροχής 
50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 ΗΛΜ664.05.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   (905,60 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.15 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
δύο βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.2.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.2.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, δύο βαθμίδων 
παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ΗΛΜ664.05.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, δύο  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.05.16 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 28,000 * 20,42 = 571,77
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια πενήντα έξη ευρώ & πενήντα τρία λεπτά   (1.056,53 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 1.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.1 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 1.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.01 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 1.6 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.2 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 1.6 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.06.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  1.6 m3 / h ΗΛΜ664.06.02 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 2.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.3 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 2.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.06.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  2.5 m3 / h ΗΛΜ664.06.03 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 4.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.4 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
4.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  4.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.04 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (452,79 €) 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 6.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.5 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 6.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  6.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.05 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 10.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.6 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 10.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.06 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 12.5 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.7 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 12.5 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  10.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.07 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 14,000 * 20,42 = 285,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 14,000 * 17,31 = 242,38

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (528,26 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 16.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.8 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 16.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  16.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.08 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 20.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.9 
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 

παροχής 20.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  20.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.09 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 25.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.10 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
25.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  25.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.10 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 32.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.11) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.11 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 32.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.11 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  32.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.11 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 40.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.12) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.12 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 40.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.12 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  40.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.12 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 22,000 * 20,42 = 449,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 22,000 * 17,31 = 380,88

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτακόσια τριάντα ευρώ & δέκα τρία λεπτά   (830,13 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 50.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.13) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.13 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
50.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.13 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  50.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.13 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 63.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.14) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.14 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 63.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.14 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  63.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.14 τεμαχ 0,100 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 26,000 * 20,42 = 530,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 26,000 * 17,31 = 450,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ & έξη λεπτά   (981,06 €)
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Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 80.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.15) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.15 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων παροχής 
80.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.15 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  80.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.15 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, 
τριών βαθμίδων παροχής 100.0 m3/h (ΑΤΗΕ8227.3.16) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8227.3.16 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου ύδατος, αυτόματης αναρροφήσεως, 2900 στροφών, τριών βαθμίδων 
παροχής 100.0 m3/h, πάνω σε ενιαία βάση, με εκκινητή αυτόματο διακόπτη προστασίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικρουλικό και εργασία για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.16 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα θαλασσίου 
ύδατος, αυτομάτου αναρροφήσεως, πλήρες 2900 
στροφών, τριών  βαθμίδων, παροχής  100.0 m3 / h ΗΛΜ664.06.16 τεμαχ 0,100 * 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 €)

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 150 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.1 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 150 l, με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως 
και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο 
ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας 
εως 6 atm, πλήρες, χωρητικότητας 150 lt ΗΛΜ673.01.01 τεμαχ 1,000 * 1.731,47 = 1.731,47
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 8,000 * 15,74 = 125,93

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (2.159,26 €) 
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Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 300 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.2 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 300 l, με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως 
και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο 
ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας 
εως 6 atm, πλήρες, χωρητικότητας 150 lt ΗΛΜ673.01.01 τεμαχ 1,000 * 2.024,94 = 2.024,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 10,000 * 15,74 = 157,41

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτά   (2.559,68 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 500 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.3 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 500 l, με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως 
και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο 
ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας 
εως 6 atm, πλήρες, χωρητικότητας 300 lt ΗΛΜ673.01.02 τεμαχ 1,000 * 2.054,29 = 2.054,29
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 16,000 * 15,74 = 251,85

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά   (2.909,88 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 750 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.4 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 750 l, με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως 
και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο 
ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας 
εως 6 atm, πλήρες, χωρητικότητας 500 lt ΗΛΜ673.01.03 τεμαχ 1,000 * 2.641,23 = 2.641,23
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 20,000 * 15,74 = 314,82

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (3.710,72 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 1000 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.5 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 1000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
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μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως για πίεση λειτουργίας 
εως 6 atm, πλήρες, χωρητικότητας 750 lt ΗΛΜ673.01.04 τεμαχ 1,000 * 5.250,00 = 5.250,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 25,000 * 20,42 = 510,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 25,000 * 17,31 = 432,82
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 25,000 * 15,74 = 393,52

 

Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξη ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (6.586,85 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6atm, χωρητικότητας 1500 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.6 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6atm, χωρητικότητας 1500 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως καιπροσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδήπρομήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος καιπεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 1500lt ΗΛΜ673.01.06 τεμαχ 1,000 * 4.108,58 = 4.108,58
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 30,000 * 15,74 = 472,23

 

Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ & ογδόντα ένα λεπτά   (5.712,81 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 2000 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.7 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 2000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 1500lt ΗΛΜ673.01.06 τεμαχ 1,000 * 4.666,17 = 4.666,17
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 32,000 * 15,74 = 503,71

 

Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά   (6.377,34 €)

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 3000 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.8 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 3000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 2000lt ΗΛΜ673.01.07 τεμαχ 1,000 * 5.399,85 = 5.399,85
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 36,000 * 15,74 = 566,67
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Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (7.324,91 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 4000 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.9 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 4000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου 
αέρα, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 3000lt ΗΛΜ673.01.08 τεμαχ 1,000 * 7.571,53 = 7.571,53
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 40,000 * 15,74 = 629,64

 

Τιμή ανα τεμαχ εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (9.710,49 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 5000 l 
(ΑΤΗΕ8231.1.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.1.10 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 6 atm, χωρητικότητας 5000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 4000lt ΗΛΜ673.01.09 τεμαχ 1,000 * 8.833,45 = 8.833,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 48,000 * 20,42 = 980,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 48,000 * 17,31 = 831,02
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 48,000 * 15,74 = 755,56

 

Τιμή ανα τεμαχ ένδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (11.400,21 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 150 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.1 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 150 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 6 atm πλήρες, χωρητικότητας 5000lt ΗΛΜ673.01.10 τεμαχ 1,000 * 1.702,12 = 1.702,12
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 8,000 * 15,74 = 125,93

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (2.129,91 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 300 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.2 
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Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 300 l, με τα στόμια πληρώσεως, 

εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 150lt ΗΛΜ673.02.01 τεμαχ 1,000 * 2.201,02 = 2.201,02
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 10,000 * 15,74 = 157,41

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ & εβδομήντα έξη λεπτά   (2.735,76 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 500 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.3 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 500 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 300lt ΗΛΜ673.02.02 τεμαχ 1,000 * 3.550,99 = 3.550,99
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 16,000 * 15,74 = 251,85

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια έξη ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (4.406,58 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 750 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.4 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 750 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 500lt ΗΛΜ673.02.03 τεμαχ 1,000 * 3.785,76 = 3.785,76
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 20,000 * 15,74 = 314,82

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (4.855,25 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 1000 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.5 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 1000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 750lt ΗΛΜ673.02.04 τεμαχ 1,000 * 5.311,81 = 5.311,81
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 25,000 * 20,42 = 510,51
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 25,000 * 17,31 = 432,82
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 25,000 * 15,74 = 393,52

 

Τιμή ανα τεμαχ έξη χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (6.648,66 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 1500 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.6 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 1500 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 1000lt ΗΛΜ673.02.05 τεμαχ 1,000 * 6.808,51 = 6.808,51
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 30,000 * 17,31 = 519,39
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 30,000 * 15,74 = 472,23

 

Τιμή ανα τεμαχ οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (8.412,74 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 2000 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.7 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 2000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 1500lt ΗΛΜ673.02.06 τεμαχ 1,000 * 8.129,12 = 8.129,12
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 32,000 * 20,42 = 653,45
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 32,000 * 17,31 = 554,01
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 32,000 * 15,74 = 503,71

 

Τιμή ανα τεμαχ εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (9.840,29 €) 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 3000 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.8 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 3000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 2000lt ΗΛΜ673.02.07 τεμαχ 1,000 * 10.564,93 = 10.564,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 36,000 * 20,42 = 735,13
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 36,000 * 17,31 = 623,26
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 36,000 * 15,74 = 566,67

 

Τιμή ανα τεμαχ δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (12.489,99 €)

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 4000 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.9) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.9 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 4000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 

εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου 
αέρα, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 3000lt ΗΛΜ673.02.08 τεμαχ 1,000 * 11.210,56 = 11.210,56
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 40,000 * 20,42 = 816,81
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 40,000 * 17,31 = 692,51
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 40,000 * 15,74 = 629,64

 

Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (13.349,52 €)

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 5000 l 
(ΑΤΗΕ8231.2.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8231.2.10 

Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10 atm, χωρητικότητας 5000 l, με τα στόμια πληρώσεως, 
εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα καθαρισμού, αυτόματο τηρητή στάθμης, υδροδείκτη,ρυθμιστή πιέσεως πιεζοστάτου, 
μανόμετρο ενδείξεως πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός τα δίκτυα ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 4000lt ΗΛΜ673.02.09 τεμαχ 1,000 * 14.878,94 = 14.878,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 48,000 * 20,42 = 980,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 48,000 * 17,31 = 831,02
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 48,000 * 15,74 = 755,56

 

Τιμή ανα τεμαχ δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (17.445,70 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 200, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.1 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 200, με μία εφεδρική γόμωση 
ρητίνης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 5000lt ΗΛΜ673.02.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως δια πίεση λειτουργίας 
έως 10 atm πλήρες, χωρητικότητας 5000lt ΗΛΜ673.02.10 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (499,86 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 300, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.2 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 300, με μία εφεδρική γόμωση 
ρητίνης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 300 ΗΛΜ674.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 300 ΗΛΜ674.02 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά   (499,86 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 400, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.3 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 400, με μία εφεδρική γόμωση 
ρητίνης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 400 ΗΛΜ674.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 400 ΗΛΜ674.03 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια δέκα έξη ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (616,16 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 500, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.4 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 500, με μία εφεδρική γόμωση 
ρητίνης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 500 ΗΛΜ674.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 500 ΗΛΜ674.04 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 20,000 * 20,42 = 408,41
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια δέκα έξη ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (616,16 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 750, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.5 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 750, με μία εφεδρική γόμωση ρητίνης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 750 ΗΛΜ674.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 750 ΗΛΜ674.05 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 

Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια εξήντα επτά ευρώ & δέκα λεπτά   (767,10 €)
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Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 950, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.6 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 950, με μία εφεδρική γόμωση 
ρητίνης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 950 ΗΛΜ674.06 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 950 ΗΛΜ674.06 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 24,000 * 20,42 = 490,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 

Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια εξήντα επτά ευρώ & δέκα λεπτά   (767,10 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 1100, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.7 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 1100, με μία εφεδρική γόμωση ρητίνης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 1100 ΗΛΜ674.07 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 1100 ΗΛΜ674.07 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 30,000 * 20,42 = 612,61
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 20,000 * 17,31 = 346,26

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά   (958,87 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 1700, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.8) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.8 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 1700, με μία εφεδρική γόμωση ρητίνης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 1700 ΗΛΜ674.08 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 1700 ΗΛΜ674.08 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (1.109,80 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 2200, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.9) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.9 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 2200, με μία εφεδρική γόμωση ρητίνης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και παράδοση σε 
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πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 2200 ΗΛΜ674.09 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 2200 ΗΛΜ674.09 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 34,000 * 20,42 = 694,29
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 24,000 * 17,31 = 415,51

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν εννέα ευρώ & ογδόντα λεπτά   (1.109,80 €)

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 2800, με μία 
εφεδρική γόμωση ρητίνης (ΑΤΗΕ8236.10) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8236.10 

Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, ικανότητας m3 X0 D(Γερμανικοί βαθμοί) 2800, με μία εφεδρική γόμωση ρητίνης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, με τα δίκτυα ύδατος,αποχετεύσεως κλπ., έλεγχος, ρύθμιση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 2800 ΗΛΜ674.10 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή αποσκληρύνσεως ύδατος, πλήρης, 
ικανότητας m3x0D (Γερμανικόι βαθμοί) 2800 ΗΛΜ674.10 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 38,000 * 20,42 = 775,97
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 28,000 * 17,31 = 484,76

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια διακόσια εξήντα ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (1.260,73 €) 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 5 Kg ημερησίως, τύπου που 
λειτουργεί με διάλυση χλωρίου στο νερό (ΑΤΗΕ8237.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8237.1 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 5 Kg ημερησίως, τύπου που λειτουργεί με διάλυση χλωρίου 
στο νερό, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση πλήρους συσκευής με δύο φιάλες χλωρίου, διάταξη και σύνδεση, 
εργασία ρυθμίσεως δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 5 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 5 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,000 * 20,42 = 183,78
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ογδόντα επτά ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (287,66 €)

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 12.5Kg ημερησίως, τύπου που 
λειτουργεί με διάλυση χλωρίου στο νερό (ΑΤΗΕ8237.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8237.2 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 12.5Kg ημερησίως, τύπου που λειτουργεί με διάλυση 
χλωρίου στο νερό, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση πλήρους συσκευής με δύο φιάλες χλωρίου, διάταξη και 
σύνδεση, εργασία ρυθμίσεως δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 12.5 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 12.5 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,000 * 20,42 = 183,78
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ογδόντα επτά ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (287,66 €)

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 25 Kg ημερησίως, τύπου που 
λειτουργεί με διάλυση χλωρίου στο νερό (ΑΤΗΕ8237.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8237.3 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 25 Kg ημερησίως, τύπου που λειτουργεί με διάλυση χλωρίου 
στο νερό, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση πλήρους συσκευής με δύο φιάλες χλωρίου, διάταξη και σύνδεση, 
εργασία ρυθμίσεως δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 25 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 25 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.03 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (383,54 €) 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 50 Kg ημερησίως, τύπου που 
λειτουργεί με διάλυση χλωρίου στο νερό (ΑΤΗΕ8237.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8237.4 

Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας προσδόσεως έως 50 Kg ημερησίως, τύπου που λειτουργεί με διάλυση χλωρίου 
στο νερό, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση πλήρους συσκευής με δύο φιάλες χλωρίου, διάταξη και σύνδεση, 
εργασία ρυθμίσεως δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 50 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συσκευή χλωριώσεως με αέριο χλώριο, ικανότητας 
προσδόσεως έως 50 Kg χλωρίου ημερησίως ΗΛΜ675.04 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά   (383,54 €) 

Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 1 1/2ins (ΑΤΗΕ8246.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8246.1 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 1 1/2ins, δηλαδή προμήθεια του στομίου, προσκόμιση και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε υπάρχουσα σωλήνωση. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ676.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ676.01 τεμαχ 0,020 * 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 €)

Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 2 ins (ΑΤΗΕ8246.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8246.2 
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Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 2 ins,δηλαδή προμήθεια του στομίου, προσκόμιση και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως σε υπάρχουσα σωλήνωση. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 2 ins ΗΛΜ676.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 2 ins ΗΛΜ676.02 τεμαχ 0,020 * 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 €)

Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 3 ins (ΑΤΗΕ8246.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8246.3 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 3 ins,δηλαδή προμήθεια του στομίου, προσκόμιση και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε υπάρχουσα σωλήνωση. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 3 ins ΗΛΜ676.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 3 ins ΗΛΜ676.03 τεμαχ 0,020 * 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 €)

Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 4 ins (ΑΤΗΕ8246.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8246.4 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες, Φ 4 ins,δηλαδή προμήθεια του στομίου, προσκόμιση και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε υπάρχουσα σωλήνωση. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 4 ins ΗΛΜ676.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής 
δεξαμενής διαμ. 4 ins ΗΛΜ676.04 τεμαχ 0,020 * 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 €)

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 1 ins, συνοδευόμενο απο 
ειδικό εξάρτημα στεγανοποιήσεως (ΑΤΗΕ8247.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8247.1 

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 1 ins, συνοδευόμενο απο ειδικό εξάρτημα 
στεγανοποιήσεως,πλήρες με δύο εσχάρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής διαμ. 1 ins ΗΛΜ677.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής διαμ. 1 ins ΗΛΜ677.01 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97
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Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα λεπτά   (56,60 €)

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 1 1/2 ins, συνοδευόμενο 
απο ειδικό εξάρτημα στεγανοποιήσεως (ΑΤΗΕ8247.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8247.2 

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 1 1/2 ins, συνοδευόμενο απο ειδικό εξάρτημα 
στεγανοποιήσεως,πλήρες με δύο εσχάρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ677.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ677.02 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,400 * 20,42 = 49,01
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,400 * 17,31 = 41,55

 

Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (90,56 €)

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 2 ins, συνοδευόμενο απο 
ειδικό εξάρτημα στεγανοποιήσεως (ΑΤΗΕ8247.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8247.3 

Στόμιο επιστροφής νερού σε κολυμβητική δεξαμενή ρυθμιζόμενης παροχής, Φ 2 ins, συνοδευόμενο απο ειδικό εξάρτημα 
στεγανοποιήσεως,πλήρες με δύο εσχάρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξ;αμενή ρυθμιζόμενης παροχής, διαμέτρου 2 ins ΗΛΜ677.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο επιστροφής ύδατος σε κολυμβητική 
δεξ;αμενή ρυθμιζόμενης παροχής, διαμέτρου 2 ins ΗΛΜ677.03 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 9Χ9 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως 
στα πλάγια, με αφαιρετή εσχάρα κλπ (ΑΤΗΕ8248.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8248.1 

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 9Χ9 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως στα πλάγια, με αφαιρετή 
εσχάρα κλπ,δηλαδή προμήθεια πλήρους του στομίου και των μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
στερεώσεως σε ξυλότυπο για ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα, σύνδεση πρός υπάρχουσα σωλήνωση, δοκιμή κλπ. για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο απαγωγής ύδατος δεξαμενής διαστ. 9*9 ins ΗΛΜ678.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο απαγωγής ύδατος δεξαμενής διαστ. 9*9 ins ΗΛΜ678.01 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 12Χ12 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως 
στα πλάγια, με αφαιρετή εσχάρα (ΑΤΗΕ8248.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8248.2 

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 12Χ12 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως στα πλάγια, με 
αφαιρετή εσχάρα κλπ,δηλαδή προμήθεια πλήρους του στομίου και των μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και στερεώσεως σε ξυλότυπο για ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα, σύνδεση πρός υπάρχουσα σωλήνωση, δοκιμή κλπ. για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Στόμιο απαγωγής ύδατος δεξαμενής διαστ. 12*12 
ins ΗΛΜ678.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο απαγωγής ύδατος δεξαμενής διαστ. 12*12 
ins ΗΛΜ678.02 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 18Χ18 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως 
στα πλάγια, με αφαιρετή εσχάρα (ΑΤΗΕ8248.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8248.3 

Στόμιο απαγωγής νερού απο την δεξαμενή, διαστάσεων 18Χ18 ins,πλήρες με κοχλιωτό στόμιο συνδέσεως στα πλάγια, με 
αφαιρετή εσχάρα κλπ,δηλαδή προμήθεια πλήρους του στομίου και των μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και στερεώσεως σε ξυλότυπο για ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα, σύνδεση πρός υπάρχουσα σωλήνωση, δοκιμή κλπ. για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο απαγωγής ύδατος  δεξαμενής διαστάσεων 
18χ18 ins ΗΛΜ678.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο απαγωγής ύδατος  δεξαμενής διαστάσεων 
18χ18 ins ΗΛΜ678.03 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός Φ 1 1/2 ins, με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό πλήρης, με 
αφαιρετή εσχάρα απο ορείχαλκο η αλουμίνιο (ΑΤΗΕ8249.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8249.1 

Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός Φ 1 1/2 ins, με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό πλήρης, με αφαιρετή εσχάρα απο 
ορείχαλκο η αλουμίνιο, δηλαδή εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός 
με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΛΜ679.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός 
με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΛΜ679.01 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός Φ 2 ins, με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό πλήρης, με 
αφαιρετή εσχάρα απο ορείχαλκο η αλουμίνιο (ΑΤΗΕ8249.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8249.2 

Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός Φ 2 ins, με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό πλήρης, με αφαιρετή εσχάρα απο 
ορείχαλκο η αλουμίνιο, δηλαδή εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός 
με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό διαμ. 2 ins ΗΛΜ679.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στραγγιστήρας αύλακος υπερχειλίσεως γωνιακός 
με στόμιο συνδέσεως κοχλιωτό διαμ. 2 ins ΗΛΜ679.02 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
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 δέκα τρία ευρώ & είκοσι λεπτά   (113,20 €)

Στόμιο με κάλυμμα για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό, Φ 1 1/2 ins (ΑΤΗΕ8250.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8250.1 
Στόμιο με κάλυμμα για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό, Φ 1 1/2 ins, δηλαδή προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο με κάλλυμα για τον καθαρισμό των 
τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ680.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο με κάλλυμα για τον καθαρισμό των 
τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό διαμ. 1 1/2 ins ΗΛΜ680.01 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Στόμιο με κάλυμμα για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό, Φ 2 ins (ΑΤΗΕ8250.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8250.2 
Στόμιο με κάλυμμα για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό, Φ 2 ins, δηλαδή προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Στόμιο με κάλλυμα για τον καθαρισμό των 
τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό διαμ. 2 ins ΗΛΜ680.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Στόμιο με κάλλυμα για τον καθαρισμό των 
τοιχωμάτων δεξαμενής με κενό διαμ. 2 ins ΗΛΜ680.02 τεμαχ 0,010 * 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 €)

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 250 Γαλλόνια 
ανά λεπτό (ΑΤΗΕ8251.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8251.1 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 250 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως,δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 250 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 250 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.01 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 60,000 * 20,42 = 1.225,22
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 60,000 * 17,31 = 1.038,77
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 30,000 * 15,74 = 472,23

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (2.736,22 €) 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 350 Γαλλόνια 
ανά λεπτό (ΑΤΗΕ8251.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8251.2 
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Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 350 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 

προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών, προσκόμιση και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως,δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 350 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 350 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.02 τεμαχ 0,010 * 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
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 35,000 * 15,74 = 550,93

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (3.192,25 €) 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 500 Γαλλόνια 
ανά λεπτό (ΑΤΗΕ8251.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8251.3 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 500 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως,δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 500 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 500 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.03 τεμαχ 0,010 * 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
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 40,000 * 15,74 = 629,64

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (3.648,30 €) 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 600 Γαλλόνια 
ανά λεπτό (ΑΤΗΕ8251.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8251.4 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 600 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως,δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 600 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 600 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.04 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 90,000 * 20,42 = 1.837,83
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 90,000 * 17,31 = 1.558,16
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 45,000 * 15,74 = 708,34

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (4.104,33 €) 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 750 Γαλλόνια 
ανά λεπτό (ΑΤΗΕ8251.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8251.5 

Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο πλήρως εγκατεστημένο, παροχής 750 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως,δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με ΗΛΜ681.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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άμμο,  παροχής 750 γαλλόνια ανά λεπτό 
Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με 
άμμο,  παροχής 750 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ681.05 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 100,000 * 20,42 = 2.042,03
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 100,000 * 17,31 = 1.731,28
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 50,000 * 15,74 = 787,05

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (4.560,36 €) 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 250 Γαλλόνια ανά 
λεπτό (ΑΤΗΕ8252.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8252.1 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 250 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών,προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 250 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 250 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.01 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 60,000 * 20,42 = 1.225,22
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 60,000 * 17,31 = 1.038,77
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 30,000 * 15,74 = 472,23

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (2.736,22 €) 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 350 Γαλλόνια ανά 
λεπτό (ΑΤΗΕ8252.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8252.2 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 350 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών,προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεωςγια παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 350 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 350 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.02 τεμαχ 0,010 * 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
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 35,000 * 15,74 = 550,93

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (3.192,25 €) 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 500 Γαλλόνια ανά 
λεπτό (ΑΤΗΕ8252.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8252.3 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 500 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών,προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 500 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 500 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.03 τεμαχ 0,010 * 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
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Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 40,000 * 15,74 = 629,64

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ & τριάντα λεπτά   (3.648,30 €) 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 600 Γαλλόνια ανά 
λεπτό (ΑΤΗΕ8252.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8252.4 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 600 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή 
προμήθεια του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών,προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεωςγια παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με ' γη διατόμων' 
παροχής 600 γαλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με ' γη διατόμων' 
παροχής 600 γαλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.04 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 90,000 * 20,42 = 1.837,83
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 90,000 * 17,31 = 1.558,16
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 45,000 * 15,74 = 708,34

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (4.104,33 €) 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 750 Γαλλόνια ανά 
λεπτό (ΑΤΗΕ8252.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8252.5 

Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με γή διατομών, πλήρως εγκατεστημένο,παροχής 750 Γαλλόνια ανά λεπτό, δηλαδή προμήθεια 
του συγκροτήματος φίλτρου, των υλικών εγκαταστάσεως, συνδέσεως κλπ. και των μικρουλικών,προσκόμιση και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών ρυθμίσεωςγια παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 750 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.05 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Συγκρότημα φίλτρου δεξαμενής με "γη διατομών" 
παροχής 750 γαλλόνια ανά λεπτό ΗΛΜ682.05 τεμαχ 0,010 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 100,000 * 20,42 = 2.042,03
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 100,000 * 17,31 = 1.731,28
Εργάτης ανειδίκευτος ΗΛΜ001 Ωρα 50,000 * 15,74 = 787,05

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ & τριάντα έξη λεπτά   (4.560,36 €) 

Συσκευή καθαρισμού τοιχωμάτων δεξαμενής, με κενό, πλήρης (ΑΤΗΕ8253) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8253 
Συσκευή καθαρισμού τοιχωμάτων δεξαμενής, με κενό, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 

δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Συσκευή καθαρισμού τοιχωμάτων δεξαμενής με 
κενό ΗΛΜ683.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84

 

Τιμή ανα τεμαχ σαράντα ευρώ & ογδόντα τέσσερα λεπτά   (40,84 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l, ισχύος 2.000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 
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Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l, ισχύος 2.000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 

εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l, ισχύος          W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l, ισχύος          W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 10 It, 
ισχύος 2000 W ΗΛΜ684.01.01 τεμαχ 1,000 * 76,00 = 76,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 10 It, 
ισχύος 2000 W ΗΛΜ684.01.01 τεμαχ 0,050 * 76,00 = 3,80
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,500 * 20,42 = 30,63
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,500 * 17,31 = 25,97

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν τριάντα έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (136,40 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l,ισχύος         W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 10 l,ισχύος         W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επίτόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.01.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.01.03 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος 2000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος 2000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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Ανάλυση εργασίας 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 lt 
ισχύος 2000 W ΗΛΜ684.02.01 τεμαχ 1,000 * 83,00 = 83,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 lt 
ισχύος 2000 W ΗΛΜ684.02.01 τεμαχ 0,050 * 83,00 = 4,15
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα επτά ευρώ & πενήντα δύο λεπτά   (147,52 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος       W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος       W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.02.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.02.02 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος       W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 20 l, ισχύος       W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.02.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.02.03 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος 2000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος 2000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επίτόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 lt ΗΛΜ684.03.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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ισχύος 2000 W 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 lt 
ισχύος 2000 W ΗΛΜ684.03.01 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επίτόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.03.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.03.02 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 30 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επίτ όπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.03.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 30 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.03.03 τεμαχ 0,050 * 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.4.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,800 * 20,42 = 36,76
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,800 * 17,31 = 31,16

 

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

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.4.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 50 It, 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.04.01 τεμαχ 0,050 * 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 τεμαχ εξήντα επτά ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (67,92 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.4.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 50 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 50 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.04.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 50 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.04.03 τεμαχ 0,050 * 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 τεμαχ εξήντα επτά ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (67,92 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.5.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 lt 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.05.01 τεμαχ 1,000 * 106,00 = 106,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 lt 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.05.01 τεμαχ 0,050 * 106,00 = 5,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα έξη ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (186,77 €)
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Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.5.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.05.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.05.02 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.5.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.05.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.05.03 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.6.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.06.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.06.01 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 €)
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Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.6.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφων ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 It 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.06.02 τεμαχ 1,000 * 113,00 = 113,00
Θερμοσίφων ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 It 
ισχύος 3000 W ΗΛΜ684.06.02 τεμαχ 0,050 * 113,00 = 5,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ & δώδεκα λεπτά   (194,12 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.6.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφων ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 It 
ισχύος     W ΗΛΜ684.06.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφων ηλεκτρικός χωρητικότητος 80 It 
ισχύος     W ΗΛΜ684.06.03 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος 4000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.7.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος 4000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 lt 
ισχύος 4000W ΗΛΜ684.07.01 τεμαχ 1,000 * 150,84 = 150,84
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 lt 
ισχύος 4000W ΗΛΜ684.07.01 τεμαχ 0,050 * 150,84 = 7,54
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,200 * 20,42 = 44,92
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,200 * 17,31 = 38,09

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια σαράντα ένα ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (241,39 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.7.2) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.07.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.07.02 τεμαχ 0,050 * 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 τεμαχ ογδόντα τρία ευρώ & ένα λεπτά   (83,01 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.7.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 100l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.07.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.07.03 τεμαχ 0,050 * 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 τεμαχ ογδόντα τρία ευρώ & ένα λεπτά   (83,01 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος 4000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.8.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος 4000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 lt 
ισχύος 4000W ΗΛΜ684.08.01 τεμαχ 1,000 * 178,72 = 178,72
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 lt 
ισχύος 4000W ΗΛΜ684.08.01 τεμαχ 0,050 * 178,72 = 8,94
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,500 * 20,42 = 51,05
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,500 * 17,31 = 43,28

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ογδόντα ένα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (281,99 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.8.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 
με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τούς ισχύοντες 
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κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επίτόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.08.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.08.02 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 €)

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών (ΑΤΗΕ8256.8.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 120l, ισχύος      W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με 
τούς ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.08.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 I 
ισχύος         W ΗΛΜ684.08.03 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 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 150 l (ΑΤΗΕ8257.1.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 150 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.150lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.01 τεμαχ 1,000 * 763,02 = 763,02
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.150lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.01 τεμαχ 0,030 * 763,02 = 22,89
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,500 * 20,42 = 71,47
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,500 * 17,31 = 60,59

 

Τιμή ανα τεμαχ εννιακόσια δέκα επτά ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (917,97 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 200 l (ΑΤΗΕ8257.1.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 200 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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Ανάλυση εργασίας 

Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.150lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.01 τεμαχ 1,000 * 886,28 = 886,28
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.150lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.01 τεμαχ 0,030 * 886,28 = 26,59
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 

Τιμή ανα τεμαχ χίλια εξήντα τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (1.063,80 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 300 l (ΑΤΗΕ8257.1.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 300 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.200lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.02 τεμαχ 1,000 * 2,38 = 2,38
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.200lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.02 τεμαχ 0,030 * 2,38 = 0,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,500 * 20,42 = 91,89
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,500 * 17,31 = 77,91

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (172,25 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 500 l (ΑΤΗΕ8257.1.4) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 500 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς κανονισμούς 

απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεωςκαι πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.300lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.03 τεμαχ 1,000 * 2,76 = 2,76
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.300lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.03 τεμαχ 0,030 * 2,76 = 0,08
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 ένα ευρώ & πενήντα λεπτά   (191,50 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 800 l (ΑΤΗΕ8257.2.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
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Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 800 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς κανονισμούς 

απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεωςκαι πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.04 τεμαχ 1,000 * 3,05 = 3,05
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4803 
χωρητ.500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.01.04 τεμαχ 0,030 * 3,05 = 0,09
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 οκτώ ευρώ & σαράντα λεπτά   (248,40 €)

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 1000 l (ΑΤΗΕ8257.2.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 1000 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.800lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.01 τεμαχ 1,000 * 2.136,46 = 2.136,46
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.800lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.01 τεμαχ 0,030 * 2.136,46 = 64,09
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,000 * 20,42 = 142,94
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,000 * 17,31 = 121,19

 

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & εξήντα οκτώ λεπτά   (2.464,68 €) 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 1500 l (ΑΤΗΕ8257.2.3) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 1500 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς κανονισμούς 

απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.1000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.02 τεμαχ 1,000 * 2.655,90 = 2.655,90
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.1000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.02 τεμαχ 0,030 * 2.655,90 = 79,68
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,500 * 20,42 = 153,15
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,500 * 17,31 = 129,85

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (3.018,58 €) 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 2000 l (ΑΤΗΕ8257.2.4) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 2000 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς κανονισμούς 
απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.1500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.03 τεμαχ 1,000 * 3.316,21 = 3.316,21
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.1500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.03 τεμαχ 0,030 * 3.316,21 = 99,49
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,500 * 20,42 = 173,57
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,500 * 17,31 = 147,16

 

Τιμή ανα τεμαχ τρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξη ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (3.736,43 €) 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 2500 l (ΑΤΗΕ8257.2.5) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 2500 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.2000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.04 τεμαχ 1,000 * 3.697,72 = 3.697,72
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.2000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.04 τεμαχ 0,030 * 3.697,72 = 110,93
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,000 * 20,42 = 183,78
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 9,000 * 17,31 = 155,82

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (4.148,25 €) 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 3000 l (ΑΤΗΕ8257.2.6) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 3000 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς κανονισμούς 

απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 
ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.2500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.05 τεμαχ 1,000 * 4.372,70 = 4.372,70
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.2500lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.05 τεμαχ 0,030 * 4.372,70 = 131,18
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,000 * 20,42 = 204,20
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,000 * 17,31 = 173,13

 

Τιμή ανα τεμαχ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (4.881,21 €) 
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Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 4000 l (ΑΤΗΕ8257.2.7) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 4000 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.3000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.06 τεμαχ 1,000 * 5.135,73 = 5.135,73
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.3000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.06 τεμαχ 0,030 * 5.135,73 = 154,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,000 * 20,42 = 245,04
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,000 * 17,31 = 207,75

 

Τιμή ανα τεμαχ πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (5.742,59 €) 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 5000 l (ΑΤΗΕ8257.2.8) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  26 
Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), DIN 4804, χωρητικότητας 5000 l,κατασκευασμένος σύμφωνα με τούς γερμανικούς 

κανονισμούς απο χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, εξ'ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρουλικά επί τόπου, και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.4000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.07 τεμαχ 1,000 * 6.221,57 = 6.221,57
Θερμαντήρας ύδατος (μπόιλερ) DIN 4804 
χωρητ.4000lt κατασκευασμένος σύμφωνα με 
γερμανικούς κανονισμούς ΗΛΜ685.02.07 τεμαχ 0,030 * 6.221,57 = 186,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 16,000 * 20,42 = 326,73
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 16,000 * 17,31 = 277,01

 

Τιμή ανα τεμαχ επτά χιλιάδες ένδεκα ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (7.011,96 €)

Ψύκτης νερού αυτοτελής, ωριαίας ικανότητας 200 ποτηρίων νερού θερμοκρασίας 10 C με θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 32 C και εισερχόμενο νερό27 C (ΑΤΗΕ8259.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  25 

Ψύκτης νερού αυτοτελής, ωριαίας ικανότητας 200 ποτηρίων νερού θερμοκρασίας 10 C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32 C και 
εισερχόμενο νερό27 C, με καλαίσθητο ανθεκτικό κέλυφος λεκάνης απο ανοξείδωτο χάλυβα,πίδακα και κρουνό χειριζόμενο με 
ποδομοχλό η κομβίο πιέσεως, με το στόμιο λήψεως νερού και στόμιο αποχετεύσεως, κατάλληλος για ρεύμα 220 V/50 περιόδων, με τα 
αυτόματα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας, και κάθε μικρουλικό και υλικό συνδέσεως και στερεώσεως πρός τα δίκτυα 
νερού,αποχετεύσεως και ηλεκτρικού όπως και κάθε εργασία για παράδοση σε λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Ψύκτης ύδατος αυτοτελής, ωριαίας ικανότητας 200 
ποτηρίων ύδατος ΗΛΜ686.01 τεμαχ 1,000 * 410,00 = 410,00
Ψύκτης ύδατος αυτοτελής, ωριαίας ικανότητας 200 
ποτηρίων ύδατος ΗΛΜ686.01 τεμαχ 0,050 * 410,00 = 20,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,000 * 20,42 = 40,84
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,000 * 17,31 = 34,63

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια πέντε ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (505,97 €)
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Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.1 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins 
ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την εξωτερική 
πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα 
μικρουλικά συνδέσεωςκαι στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 

Τιμή ανα τεμαχ εξήντα πέντε ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (65,89 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.2 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins 
ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την εξωτερική 
πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα 
μικρουλικά συνδέσεωςκαι στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,100 * 20,42 = 63,30
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,100 * 17,31 = 53,67

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά   (122,49 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.3 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins 
ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την εξωτερική 
πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα 
μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική 
λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
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2.65mm 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,600 * 20,42 = 93,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,600 * 17,31 = 79,64

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ & εννέα λεπτά   (179,09 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.4 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την 
εξωτερική πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα 
μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, 
καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την 
παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,100 * 20,42 = 124,56
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,100 * 17,31 = 105,61

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα πέντε ευρώ & εξήντα εννέα λεπτά   (235,69 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.5 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την 
εξωτερική πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα 
μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, 
καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την 
παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,600 * 20,42 = 155,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,600 * 17,31 = 131,58

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ενενήντα δύο ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (292,29 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8300.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.1.6 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins ISO MEDIUM βαρή.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής,νερού πόλεως, απο την 
εξωτερική πλευρά του τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
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θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα,την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα 
μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, 
καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την 
παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,100 * 20,42 = 185,83
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 9,100 * 17,31 = 157,55

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ & ενενήντα λεπτά   (348,90 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.1 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 

Τιμή ανα τεμαχ είκοσι πέντε ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (25,56 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.2 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 

Τιμή ανα τεμαχ σαράντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (44,42 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.3) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.3 
Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         

mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 

Τιμή ανα τεμαχ εξήντα τρία ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (63,29 €)

Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.4 

Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,100 * 20,42 = 42,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,100 * 17,31 = 36,36

 

Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα δύο ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (82,16 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.5 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,600 * 20,42 = 53,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,600 * 17,31 = 45,01

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ένα ευρώ & δύο λεπτά   (101,02 €)
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Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.6 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,100 * 20,42 = 63,30
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,100 * 17,31 = 53,67

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα εννέα ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (119,89 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.1 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 5 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39

 

Τιμή ανα τεμαχ είκοσι πέντε ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (25,56 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.2 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         mm. 
Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον 
κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών 
υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 20,42 = 22,46
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 17,31 = 19,04

 

Τιμή ανα τεμαχ σαράντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (44,42 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.3 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         mm. 
Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον 
κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών 
υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 

Τιμή ανα τεμαχ εξήντα τρία ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (63,29 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.4 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,100 * 20,42 = 42,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,100 * 17,31 = 36,36

 

Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα δύο ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (82,16 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm (ΑΤΗΕ8300.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.5 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         
mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον 
διακόπτη στον κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων 
τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού 
σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
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Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,600 * 20,42 = 53,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,600 * 17,31 = 45,01

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ένα ευρώ & δύο λεπτά   (101,02 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους 
τοιχώματος         mm. (ΑΤΗΕ8300.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.3.6 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος         mm. 
Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον 
κλάδο τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των ειδών 
υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 1,020 * 2,86 = 2,92
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,100 * 20,42 = 63,30
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,100 * 17,31 = 53,67

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν δέκα εννέα ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (119,89 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού-κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. (ΑΤΗΕ8301.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.1 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού-κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, 
απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών 
υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη 
της γραμμής θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα 
σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,600 * 20,42 = 93,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,600 * 17,31 = 79,64

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ογδόντα επτά ευρώ & ογδόντα τέσσερα λεπτά   (187,84 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. (ΑΤΗΕ8301.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.2 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, 
απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών 
υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη 
της γραμμής θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα 
σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
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την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 

Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,100 * 20,42 = 124,56
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,100 * 17,31 = 105,61

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά   (244,44 €) 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8301.1.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.3 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την 
εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού 
νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω 
σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και 
δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,600 * 20,42 = 155,19
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,600 * 17,31 = 131,58

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ένα ευρώ & τέσσερα λεπτά   (301,04 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8301.1.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.4 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, 
απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών 
υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη 
της γραμμής θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα 
σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,100 * 20,42 = 185,83
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 9,100 * 17,31 = 157,55

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια πενήντα επτά ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (357,65 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8301.1.5) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.5 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, 
απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών 
υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη 
της γραμμής θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα 
σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 10,600 * 20,42 = 216,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 10,600 * 17,31 = 183,52

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (414,25 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins ISO MEDIUM βαρή (ΑΤΗΕ8301.1.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8301.1.6 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 
1/2 ins ISO MEDIUM βαρή. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την 
εξωτερική πλευρά του τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του 
θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού 
νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω 
σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και 
δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Σιδεροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM 
βαρύς (πράσινη ετικέττα) διαμ. 1/2 ins, πάχ. 
2.65mm ΗΛΜ565.01 m 1,300 * 2,00 = 2,60
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 12,100 * 20,42 = 247,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 12,100 * 17,31 = 209,49

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια εβδομήντα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (470,85 €)

Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70
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Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα δύο ευρώ & τέσσερα λεπτά   (72,04 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,100 * 20,42 = 42,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,100 * 17,31 = 36,36

 

Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (90,91 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,600 * 20,42 = 53,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,600 * 17,31 = 45,01

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εννέα ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (109,77 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
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Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,100 * 20,42 = 63,30
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,100 * 17,31 = 53,67

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (128,64 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,600 * 20,42 = 73,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,600 * 17,31 = 62,33

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα επτά ευρώ & πενήντα ένα λεπτά   (147,51 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.2.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.02 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,100 * 20,42 = 83,72
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,100 * 17,31 = 70,98

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα έξη ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (166,37 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 15 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
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για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,600 * 20,42 = 32,67
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,600 * 17,31 = 27,70

 

Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα δύο ευρώ & τέσσερα λεπτά   (72,04 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 20 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,100 * 20,42 = 42,88
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,100 * 17,31 = 36,36

 

Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (90,91 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 25 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,600 * 20,42 = 53,09
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,600 * 17,31 = 45,01

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εννέα ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά   (109,77 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
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Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 30 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος          

mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό τηςγραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τούς διακόπτες 
γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι τις 
θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί 
κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε 
κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,100 * 20,42 = 63,30
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,100 * 17,31 = 53,67

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (128,64 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 35 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,600 * 20,42 = 73,51
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,600 * 17,31 = 62,33

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα επτά ευρώ & πενήντα ένα λεπτά   (147,51 €)

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με χαλκοσωλήνα 
πάχους τοιχώματος          mm (ΑΤΗΕ8301.3.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις,μήκους μέχρι 40 m με χαλκοσωλήνα πάχους τοιχώματος        
mm.Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 
τοίχου του διαμερίσματος στο σημείο εισόδου και μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με 
τούς διακόπτες γενικού και των κλάδων τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη της γραμμής θερμού νερού και του 
θερμοσίφωνα μέχρι τις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιο πάνω σωληνώσεων 
(μούφες, ταυ,καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών 
για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 10 mm πάχους 
τοιχώματος ......mm ΗΛΜ571.03.03 τεμαχ 1,300 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμ. 
1/2 ins ΗΛΜ601.01 τεμαχ 4,080 * 2,86 = 11,67
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,100 * 20,42 = 83,72
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,100 * 17,31 = 70,98

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν εξήντα έξη ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (166,37 €)
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Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 10 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.1 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 10 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 11,500 * 0,84 = 9,66
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν σαράντα δύο ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (142,94 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 20 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.2 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 20 Kgs. Περιλαμβάνουν τις 
εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του μπιντέ διαμ. 
30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του τοίχου του λουτρού 
η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το εσωτερικό διάφραγμα, την 
ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 
mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα 
εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως (ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την 
εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 23,000 * 0,84 = 19,32
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν ενενήντα ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (190,33 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 30 Kgs 
(ΑΤΗΕ8302.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.3 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 30 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, ΗΛΜ585 Kgr 34,500 * 0,84 = 28,98
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οιασδήποτε διαμέτρου κ 
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 5,000 * 20,42 = 102,10
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 5,000 * 17,31 = 86,56

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα επτά ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (237,72 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 40 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.4 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 40 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνηςαποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 46,000 * 0,84 = 38,64
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,000 * 20,42 = 122,52
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,000 * 17,31 = 103,88

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ & δώδεκα λεπτά   (285,12 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 50 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.5) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.5 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 50 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 57,500 * 0,84 = 48,30
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,000 * 20,42 = 142,94
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,000 * 17,31 = 121,19

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια τριάντα δύο ευρώ & πενήντα ένα λεπτά   (332,51 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 60 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.6) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.6 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 60 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
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τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνηςαποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 69,000 * 0,84 = 57,96
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 8,000 * 20,42 = 163,36
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 8,000 * 17,31 = 138,50

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & ενενήντα λεπτά   (379,90 €)

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 70 
Kgs (ΑΤΗΕ8302.7) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.7 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. απο μολυβδοσωλήνες πλήρεις συνολικού βάρους μέχρι 70 Kgs. Περιλαμβάνουν 
τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμ. 100/106 mm, του νιπτήρα διαμ. 35/40 mm, του 
μπιντέ διαμ. 30/37 mm, και του λουτήρα η λεκάνης καταυνιστήρα (ντούς) διαμ. 35/40 mm μέχρι και της εξωτερικής παρειάς του 
τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το μολύβδινο σιφώνι δαπέδου απο μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm, με το 
εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το 
δοχείο πλύσεώς της διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα υπερχειλίσεως του λουτήρα διαμ. 30/37 mm, τον σωλήνα αποχετεύσεως του 
σιφωνιού διαμ. 50/55 mm, τον σωλήνα εξαερισμού διαμ. 25/31 mm, τα υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 
(ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Μολυβδοσωλήνας για αποχέτευση ύδατος, 
οιασδήποτε διαμέτρου κ ΗΛΜ585 Kgr 80,500 * 0,84 = 67,62
Μόλυβδος σε φύλλα ΗΛΜ297.02 Kgr 6,000 * 3,00 = 18,00
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,500 * 4,16 = 2,08
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,000 * 20,42 = 183,78
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 9,000 * 17,31 = 155,82

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ & τριάντα λεπτά   (427,30 €)

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων 
της πλήρης (ΑΤΗΕ8303.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8303.1.1 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 
Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως χυτοσιδηρούν με την σύνδεσή του πρός το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και 
τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα 
και την χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη διαστάσεως 15Χ15 cm με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής 
πιέσεως, τύπου νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, 
περεκτικότ. 12lt ΗΛΜ621.01 τεμαχ 1,000 * 65,00 = 65,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.02 τεμαχ 1,000 * 6,69 = 6,69
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 0,100 * 73,00 = 7,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,400 * 20,42 = 89,85
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,400 * 17,31 = 76,18

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια τριάντα επτά ευρώ & δύο λεπτά   (337,02 €)

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων 
της πλήρης (ΑΤΗΕ8303.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8303.1.2 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 
Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως χυτοσιδηρούν με την σύνδεσή του πρός το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ 
και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με 
το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεως 15Χ15 cm με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής 
πιέσεως, τύπου νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, 
περεκτικότ. 12lt ΗΛΜ621.01 τεμαχ 1,000 * 65,00 = 65,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.02 τεμαχ 1,000 * 6,69 = 6,69
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 0,100 * 73,00 = 7,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,400 * 20,42 = 89,85
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,400 * 17,31 = 76,18

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια τριάντα επτά ευρώ & δύο λεπτά   (337,02 €)

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων 
της πλήρης (ΑΤΗΕ8303.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8303.2.1 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 
Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως πατητό με την σύνδεσή του πρός το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου 
εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την 
χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη διαστάσεως 15Χ15 cm με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 τεμαχ 1,000 * 21,00 = 21,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.02 τεμαχ 1,000 * 6,69 = 6,69
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 0,100 * 73,00 = 7,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,400 * 20,42 = 89,85
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,400 * 17,31 = 76,18

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ενενήντα τρία ευρώ & δύο λεπτά   (293,02 €)
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Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων 
της πλήρης (ΑΤΗΕ8303.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8303.2.2 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 
Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως πατητό με την σύνδεσή του πρός το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και 
τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το 
κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεως 15Χ15 cm με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 
την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 τεμαχ 1,000 * 21,00 = 21,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη ΗΛΜ646.01.02 τεμαχ 1,000 * 6,69 = 6,69
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 0,100 * 73,00 = 7,30
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,400 * 20,42 = 89,85
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,400 * 17,31 = 76,18

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ενενήντα τρία ευρώ & δύο λεπτά   (293,02 €)

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως 
και τα λοιπά εξαρτήματά της πλήρης (ΑΤΗΕ8304) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8304 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως απο πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως και τα λοιπά εξαρτήματά 
της πλήρης.Περιλαμβάνονται εκτός της δικλίδας αυτόματης πλύσεως, οι σωληνώσεις συνδέσεώς της με τη λεκάνη αποχωρητηρίου, το 
πλαστικό κάθισμα και η χαρτοθήκη πορσελάνης, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η εργασία για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 1,000 * 73,00 = 73,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15*15 cm ΗΛΜ646.02.01 τεμαχ 1,000 * 8,80 = 8,80
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι 
πλύσεως κυλινδρικό/πρισματοειδές 
πατητό/τραβηκτό)περεκτικ.10lt ΗΛΜ622.01 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 διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (214,00 €)

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων 
της πλήρης (ΑΤΗΕ8305) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8305 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 
Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως απο πορσελάνη με την σύνδεσή του πρός το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ 
και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με 
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το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεως 15Χ15 cm με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου)τύπου με 
το δοχείο πλύσεως ΗΛΜ620.02 τεμαχ 1,000 * 80,00 = 80,00
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
Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15*15 cm ΗΛΜ646.02.01 τεμαχ 1,000 * 8,80 = 8,80
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος 
χρώματος λευκού ΗΛΜ647.02 τεμαχ 1,000 * 19,00 = 19,00
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου ΗΛΜ620.01 τεμαχ 0,050 * 73,00 = 3,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια εξήντα δύο ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά   (262,38 €)

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο μιάς θέσεως απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες (ΑΤΗΕ8306.1) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8306.1 
Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο μιάς θέσεως απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες. Περιλαμβάνονται τα αρμοκάλυπτρα, το 

διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής απο πορσελάνη, το δοχείο αυτόματης πλύσεως απο πορσελάνη, η γωνιακή δικλίδα διακοπής 
(διακόπτης) χρωμέ, η τροφοδότησή του με εύκαμπτο χαλκοσωλήνα χρωμέ και τα ρακόρ χρωμέ στα άκρά του και η επιχρωμιωμένη 
σωλήνωση πλύσεως του ουρητηρίου, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 1,100 * 49,00 = 53,90
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη μιας θέσεως ΗΛΜ627.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 0,050 * 49,00 = 2,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 7,000 * 20,42 = 142,94
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 7,000 * 17,31 = 121,19

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια είκοσι ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (320,48 €)

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο δύο θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες (ΑΤΗΕ8306.2) 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8306.2 
Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο δύο θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες. Περιλαμβάνονται τα αρμοκάλυπτρα, το 

διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής απο πορσελάνη, το δοχείο αυτόματης πλύσεως απο πορσελάνη, η γωνιακή δικλίδα διακοπής 
(διακόπτης) χρωμέ, η τροφοδότησή του με εύκαμπτο χαλκοσωλήνα χρωμέ και τα ρακόρ χρωμέ στα άκρά του και η επιχρωμιωμένη 
σωλήνωση πλύσεως του ουρητηρίου, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 2,200 * 49,00 = 107,80
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη 2 θέσεων ΗΛΜ627.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 9,000 * 20,42 = 183,78
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 9,000 * 17,31 = 155,82

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ & σαράντα λεπτά   (447,40 €)

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο τριών θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες 
(ΑΤΗΕ8306.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8306.3 

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο τριών θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες. Περιλαμβάνονται τα 
αρμοκάλυπτρα, το διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής απο πορσελάνη, το δοχείο αυτόματης πλύσεως απο πορσελάνη, η γωνιακή 
δικλίδα διακοπής (διακόπτης) χρωμέ, η τροφοδότησή του με εύκαμπτο χαλκοσωλήνα χρωμέ και τα ρακόρ χρωμέ στα άκρά του 
και η επιχρωμιωμένη σωλήνωση πλύσεως του ουρητηρίου, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 3,300 * 49,00 = 161,70
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη τριών θέσεων ΗΛΜ627.03 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 0,050 * 49,00 = 2,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 11,000 * 20,42 = 224,62
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 11,000 * 17,31 = 190,44

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (579,21 €)

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο τεσσάρων θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες 
(ΑΤΗΕ8306.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8306.4 

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο τεσσάρων θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες. Περιλαμβάνονται τα 
αρμοκάλυπτρα, το διάτρητο κάλυμμα της οπής εκροής απο πορσελάνη, το δοχείο αυτόματης πλύσεως απο πορσελάνη, η γωνιακή 
δικλίδα διακοπής (διακόπτης) χρωμέ, η τροφοδότησή του με εύκαμπτο χαλκοσωλήνα χρωμέ και τα ρακόρ χρωμέ στα άκρά του 
και η επιχρωμιωμένη σωλήνωση πλύσεως του ουρητηρίου, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 4,400 * 49,00 = 215,60
Δοχείο αυτομάτου πλύσεως ουρητηρίου απο 
πορσελάνη περιεκτικότητας 6 lt ΗΛΜ626.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σωλήνωση πλύσεως ουριτηρίων ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη 4 θέσεων ΗΛΜ627.04 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Λεκάνη ουρητηρίου Τοίχου από πορσελάνη 
επίπεδη ή γωνιακή ΗΛΜ625.01 τεμαχ 0,050 * 49,00 = 2,45
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 13,000 * 20,42 = 265,46
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 13,000 * 17,31 = 225,07

 

Τιμή ανα τεμαχ επτακόσια οκτώ ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (708,58 €)

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 
40Χ50 cm (ΑΤΗΕ8307.1) 
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8307.1 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 40Χ50 cm. 
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας με την σύνδεσή του πρός τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μέσω 
γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με 
τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη η δεύτερη σαπουνοθήκη και 
η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, 
σιμεντοκονίακλπ.), και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω 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
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 1,000 * 44,60 = 44,60
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 40*50 cm ΗΛΜ628.01 τεμαχ 0,030 * 32,00 = 0,96
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ. 6 HP ΗΛΜ635.07 τεμαχ 1,000 * 9,71 = 9,71
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 42*60 cm ΗΛΜ636.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 2,000 * 9,00 = 18,00
Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.01 τεμαχ 1,000 * 7,54 = 7,54
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 40*50 cm ΗΛΜ628.01 τεμαχ 0,030 * 32,00 = 0,96
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,100 * 20,42 = 124,56
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,100 * 17,31 = 105,61

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (359,64 €) 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 
42Χ56 cm (ΑΤΗΕ8307.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8307.2 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 42Χ56 cm. 
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας με την σύνδεσή του πρός τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μέσω γωνιακών 
διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα 
και τον γωνιακό διακόπτη, ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη η δεύτερη σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με
τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονίακλπ.), και η εργασία για παράδοση 
των πιο πάνω 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
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 1,000 * 44,60 = 44,60
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 42*56 cm ΗΛΜ628.02 τεμαχ 0,030 * 37,00 = 1,11
Πολτοποιητής απορριμάτων βαρέος τύπου για 
τοποθέτηση κάτωθεν νεροχύτου ηλεκτ/νητος 
πλήρης ισχ. 6 HP ΗΛΜ635.07 τεμαχ 1,000 * 9,71 = 9,71
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 42*60 cm ΗΛΜ636.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 2,000 * 9,00 = 18,00
Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.01 τεμαχ 1,000 * 7,54 = 7,54
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 42*56 cm ΗΛΜ628.02 τεμαχ 0,030 * 37,00 = 1,11
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,100 * 20,42 = 124,56
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,100 * 17,31 = 105,61

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά   (364,94 €) 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 
46Χ64 cm (ΑΤΗΕ8307.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8307.3 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 46Χ64 cm. 
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας με την σύνδεσή του πρός τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μέσω 
γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με 
τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη η δεύτερη σαπουνοθήκη και 
η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, 
σιμεντοκονίακλπ.), και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω 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
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 1,000 * 44,60 = 44,60
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 46*64 cm ΗΛΜ628.03 τεμαχ 0,030 * 25,53 = 0,77
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 36*48 cm ΗΛΜ636.01 τεμαχ 1,000 * 10,77 = 10,77
Εταζέρα πορσελάνης μήκους 0.60 cm ΗΛΜ637.01.02 τεμαχ 1,000 * 15,00 = 15,00
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 2,000 * 9,00 = 18,00
Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.01 τεμαχ 1,000 * 7,54 = 7,54
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 46*64 cm ΗΛΜ628.03 τεμαχ 0,030 * 25,53 = 0,77
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,300 * 20,42 = 128,65
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,300 * 17,31 = 109,07

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια εβδομήντα έξη ευρώ & σαράντα λεπτά   (376,40 €)

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 
50Χ60 cm (ΑΤΗΕ8307.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8307.4 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 50Χ60 cm. 
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι, ο αναμικτήρας με την σύνδεσή του πρός τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μέσω 
γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με 
τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη η δεύτερη σαπουνοθήκη και 
η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, 
σιμεντοκονίακλπ.), και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω 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
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.02.02 τεμαχ 1,000 * 44,60 = 44,60
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 50*68 cm ΗΛΜ628.04 τεμαχ 0,030 * 35,51 = 1,07
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 
κοχλίες νικελέ διαστάσεων 36*48 cm ΗΛΜ636.01 τεμαχ 1,000 * 10,77 = 10,77
Εταζέρα πορσελάνης μήκους 0.60 cm ΗΛΜ637.01.02 τεμαχ 1,000 * 15,00 = 15,00
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 2,000 * 9,00 = 18,00
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Πετσετοθήκη μονή ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
σταθερή ΗΛΜ644.01.01 τεμαχ 1,000 * 7,54 = 7,54
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περ. 50*68 cm ΗΛΜ628.04 τεμαχ 0,030 * 35,51 = 1,07
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 6,300 * 20,42 = 128,65
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 6,300 * 17,31 = 109,07

 

Τιμή ανα τεμαχ τριακόσια ογδόντα έξη ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά   (386,98 €)

Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.60 m, 
με το σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8308.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8308.1.1 

Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.60 m, με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον 
κινητό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσμαλτωμένος χωνευτού 
ή ελεύθερου τύπου μήκους περ. 1.60m ΗΛΜ630.01.01 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 1,000 * 43,14 = 43,14
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Πετσετοθήκη μονή πορσελάνης ΗΛΜ644.03.01 τεμαχ 1,000 * 2,55 = 2,55
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,600 * 20,42 = 93,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,600 * 17,31 = 79,64

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (234,42 €)

Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.70 m, 
με το σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8308.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8308.1.2 

Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου χωνευτού η ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.70 m, με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον 
κινητό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ χυτοσιδηρούς, εσμαλτωμένος, χωνευτού η 
ελευθέρου τύπου, μήκους 1.70μ ΗΛΜ630.01.02 τεμαχ 1,000 * 305,00 = 305,00
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
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Πετσετοθήκη μονή πορσελάνης ΗΛΜ644.03.01 τεμαχ 1,000 * 2,55 = 2,55
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,600 * 20,42 = 93,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,600 * 17,31 = 79,64

 

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (539,42 €)

Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου καθιστού τύπου μήκους περίπου 1.10 m, με το 
σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8308.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8308.2.1 
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Εγκατάσταση λουτήρα χυτοσιδηρού εσμαλτωμένου καθιστού τύπου μήκους περίπου 1.10 m, με το σύνολο των 

εξαρτημάτων του. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον 
κινητό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 1,000 * 250,00 = 250,00
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
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Πετσετοθήκη μονή πορσελάνης ΗΛΜ644.03.01 τεμαχ 1,000 * 2,55 = 2,55
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,400 * 4,16 = 1,66
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,600 * 20,42 = 93,93
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,600 * 17,31 = 79,64

 

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (484,42 €) 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη χαλύβδινη-εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, με το 
σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8309.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8309.1.1 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη χαλύβδινη-εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων 
του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον σταθερό 
καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως απο πορσελάνη, με 
τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 1,000 * 46,50 = 46,50
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
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
διπλό ΗΛΜ643.02 τεμαχ 2,000 * 7,30 = 14,60
Λουτήρ καθιστού τύπου χυτοσιδηρούς 
εσμαλτωμένος, χωνευτού τύπου, μήκους 1.10μ ΗΛΜ630.02.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,300 * 20,42 = 67,39
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,300 * 17,31 = 57,13

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ένα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά   (201,45 €)

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη χαλύβδινη-εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 80Χ80 cm, με το 
σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8309.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8309.1.2 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη χαλύβδινη-εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 80Χ80 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων 
του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήραςθερμού-ψυχρού νερού με τον σταθερό 
καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη μεχειρολαβή απο πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως αποπορσελάνη, με τα 
υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και τηνεργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.01.01 τεμαχ 1,000 * 46,50 = 46,50
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
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
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Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
διπλό ΗΛΜ643.02 τεμαχ 2,000 * 7,30 = 14,60
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.01.01 τεμαχ 0,050 * 46,50 = 2,33
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,300 * 20,42 = 67,39
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,300 * 17,31 = 57,13

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ένα ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά   (201,45 €)

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη απο χυτοσίδηρο εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, 
με το σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8309.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη απο χυτοσίδηρο εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον 
σταθερό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως απο 
πορσελάνη, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 80*80 cm ΗΛΜ631.01.02 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 1,000 * 0,00 = 0,00
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
διπλό ΗΛΜ643.02 τεμαχ 2,000 * 7,30 = 14,60
Λεκάνη καταιονηστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 80*80 cm ΗΛΜ631.01.02 τεμαχ 0,050 * 0,00 = 0,00
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,300 * 20,42 = 67,39
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,300 * 17,31 = 57,13

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα δύο ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (152,62 €)

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη απο υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, με το 
σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ8309.3.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8309.3.1 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με λεκάνη απο υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων περίπου 70Χ70 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων 
του.Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής και υπερχειλίσεως, το πώμα, ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού με τον σταθερό 
καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογοθήκη με χειρολαβή απο πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως απο πορσελάνη, με 
τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος χυτοσιδηρά 
εσμαλτωμένη, διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 
75*75 cm ΗΛΜ631.02.02 τεμαχ 1,000 * 55,00 = 55,00
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
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 
30*15 cm με χειρολ. ΗΛΜ640.01 τεμαχ 1,000 * 13,50 = 13,50
Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως απο πορσελάνη 
διπλό ΗΛΜ643.02 τεμαχ 2,000 * 7,30 = 14,60
Λεκάνη καταιονηστήρος χυτοσιδηρά 
εσμαλτωμένη, διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 
75*75 cm ΗΛΜ631.02.02 τεμαχ 0,050 * 55,00 = 2,75
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,300 * 20,42 = 67,39
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,300 * 17,31 = 57,13

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια δέκα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά   (210,37 €)
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Εγκατάσταση πηγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης 
(ΑΤΗΕ8310) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8310 

Εγκατάσταση πηγολουτήρα (μπιντέ) απο πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το 
πώμα της, οι επιχρωμιωμένοι κρουνοί εκροής θερμού-ψυχρού νερού με τις συνδέσεις τους πρός τα δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μέσω 
επιχρωμιωμένων γωνιακών διακοπτών διαμ. 1/2 ins και εύκαμπτων τεμαχίων χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ σταάκρα τους για 
την προσαρμογή τους και η σαπουνοθήκη πορσελάνης διαστ.15Χ15 cm, με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 
την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Λεκάνη καταιονηστήρος υαλώδους πορσελάνης, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.03.01 τεμαχ 1,000 * 51,00 = 51,00
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί 
πυγολουτήρος (μπιντέ) ορειχάλκινος διαμ.1/2ins ΗΛΜ618.06.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, 
γωνιακη, διαμ 1/2 ins ΗΛΜ617.02.01 τεμαχ 2,000 * 0,00 = 0,00
Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστάσεων 15*15 cm 
χωρίς χειρολ. ΗΛΜ639.03 τεμαχ 1,000 * 9,00 = 9,00
Λεκάνη καταιονηστήρος υαλώδους πορσελάνης, 
διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70*70 cm ΗΛΜ631.03.01 τεμαχ 0,150 * 51,00 = 7,65
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 4,000 * 20,42 = 81,68
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 4,000 * 17,31 = 69,25

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια δέκα οκτώ ευρώ & πενήντα οκτώ λεπτά   (218,58 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 1.20 m (ΑΤΗΕ8311.1.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.1.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, μιάς σκάφης 
διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 1.20 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα,σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, 
ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35*40*13εκ,μήκ.1.20μ. ΗΛΜ634.01.01 τεμαχ 1,000 * 90,00 = 90,00
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
νεροχύτου, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ619.03.02 τεμαχ 1,000 * 54,00 = 54,00
Νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης ΗΛΜ629.02 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου 
50εκ μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35*40*13εκ,μήκ.1.20μ. ΗΛΜ634.01.01 τεμαχ 0,050 * 90,00 = 4,50
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 2,800 * 20,42 = 57,18
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 2,800 * 17,31 = 48,48

 

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (254,16 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
μιάς σκάφης διαστάσεων 35Χ40Χ20 cm και μήκους 1.20 m (ΑΤΗΕ8311.1.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.1.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, μιάς σκάφης 
διαστάσεων 35Χ40Χ20 cm και μήκους 1.20 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας υπερχειλίσεως,τα στηρίγματα, ο 
αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Ανάλυση εργασίας 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτ.περίπου ΗΛΜ634.02.01 τεμαχ 1,000 * 0,00 = 0,00
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50εκ μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35*40*20εκ,μήκ.1.20μ. 
Νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης ΗΛΜ629.02 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 2,800 * 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, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
δύο σκάφων διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 1.80 m (ΑΤΗΕ8311.2.1) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.2.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δύο σκάφων 
διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 1.80 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα,σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, 
ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 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
Σιφώνι νεροχύτου απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών ΗΛΜ629.03 τεμαχ 1,000 * 8,28 = 8,28
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 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι ένα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (121,48 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
δύο σκάφων διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 2.20 m (ΑΤΗΕ8311.2.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.2.2 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δύο σκάφων 
διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 2.20 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα,σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, 
ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 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
Σιφώνι νεροχύτου απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών ΗΛΜ629.03 τεμαχ 1,000 * 8,28 = 8,28
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 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι ένα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (121,48 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
δύο σκάφων διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm και μήκους 1.80 m (ΑΤΗΕ8311.2.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.2.3 
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Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δύο σκάφων 

διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm και μήκους 1.80 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα,σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, 
ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 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
Σιφώνι νεροχύτου απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών ΗΛΜ629.03 τεμαχ 1,000 * 8,28 = 8,28
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 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι ένα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (121,48 €)

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, 
δύο σκάφων διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm και μήκους 2.20 m (ΑΤΗΕ8311.2.4) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8311.2.4 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δύο σκάφων 
διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm και μήκους 2.20 m. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα,σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, 
ο αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 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
Σιφώνι νεροχύτου απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών ΗΛΜ629.03 τεμαχ 1,000 * 8,28 = 8,28
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 3,000 * 20,42 = 61,26
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 17,31 = 51,94

 

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι ένα ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτά   (121,48 €)

 


