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Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

ΑΡΘΡΑ 

 

A.T. : 1 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 601 Κλιμαηιζηική ζςζκεςή, inverter, ονομαζηικήρ ιζσύορ ηοςλάσιζηον 9000 btu/h(τύξη)/10.500 
btu/h(θέπμανζη) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Κιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηνίρνπ, νξνθήο αεξφςπθηε, inverter,  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 9.000 btu/h(ςχμε)/10.500 btu/h(ζέξκαλζε), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζσηεξηθήο 
αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο. 
Με βαζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ EER/COP=3,2/3,4 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
Η εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά Eurovent γηα ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο 
ηνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν 
νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Σα κεραλήκαηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο +46 νCDB ζηελ ςχμε θαη απφ -15 νCWB ζηε ζέξκαλζε. 
Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα γίλεηαη κε αζχξκαην (Remote controller) θαη επίηνηρν 
ρεηξηζηήξην. 
Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25m θαη ε κεγίζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά εζσηεξηθήο - 
εμσηεξηθήο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ 10m, αλ απαηηεζεί. 
Γειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη ελ γέλεη πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ απαξαίηεησλ πξνο 
πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζηήξημε, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε ειεθηξηθφ 
δίθηπν θαη ελ γέλεη θάζε ξχζκηζεο πξνο παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(Μεηά ηα 8 κέηξα νη ζσιελψζεηο ζα θνζηνινγνχληαη έμηξα). 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 616,78 

(Ολογπάθυρ) : εξακόζια δέκα έξι και εβδομήνηα οκηώ λεπηά 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

A.T. : 2 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 602 Κλιμαηιζηική ζςζκεςή, inverter, ονομαζηικήρ ιζσύορ ηοςλάσιζηον 12.000 btu/h(τύξη)/13.500 
btu/h(θέπμανζη) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Κιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηνίρνπ, νξνθήο αεξφςπθηε, inverter, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 12.000 btu/h(ςχμε)/13.500 btu/h(ζέξκαλζε), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζσηεξηθήο 
αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο. 
Με βαζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ EER/COP=3,2/3,4 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
Η εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά Eurovent γηα ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο 
ηνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν 
νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Σα κεραλήκαηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο +46 νCDB ζηελ ςχμε θαη απφ -15 νCWB ζηε ζέξκαλζε. 
Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα γίλεηαη κε αζχξκαην (Remote controller) θαη επίηνηρν 
ρεηξηζηήξην. 
Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25m θαη ε κεγίζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά εζσηεξηθήο - 
εμσηεξηθήο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ 10m, αλ απαηηεζεί. 
 
Γειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη ελ γέλεη πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ απαξαίηεησλ πξνο 
πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζηήξημε, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε ειεθηξηθφ 
δίθηπν θαη ελ γέλεη θάζε ξχζκηζεο πξνο παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(Μεηά ηα 8 κέηξα νη ζσιελψζεηο ζα θνζηνινγνχληαη έμηξα). 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 721,78 

(Ολογπάθυρ) : επηακόζια είκοζι ένα και εβδομήνηα οκηώ λεπηά 

A.T. : 3 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 603 Κλιμαηιζηική ζςζκεςή, inverter, ονομαζηικήρ ιζσύορ ηοςλάσιζηον 17.000 btu/h(τύξη)/19.000 
btu/h(θέπμανζη) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Κιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηνίρνπ, νξνθήο αεξφςπθηε, inverter, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 17.000btu/h(ςχμε)/19.000btu/h (ζέξκαλζε), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζσηεξηθήο 
αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο. 
Με βαζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ EER/COP=3,2/3,4 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
Η εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά Eurovent γηα ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο 
ηνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν 
νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Σα κεραλήκαηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο +46 νCDB ζηελ ςχμε θαη απφ -15 νCWB ζηε ζέξκαλζε. 
Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα γίλεηαη κε αζχξκαην (Remote controller) θαη επίηνηρν 
ρεηξηζηήξην. 
Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25m θαη ε κεγίζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά εζσηεξηθήο - 
εμσηεξηθήο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ 10m, αλ απαηηεζεί. 
Γειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη ελ γέλεη πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ απαξαίηεησλ πξνο 
πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζηήξημε, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε ειεθηξηθφ 
δίθηπν θαη ελ γέλεη θάζε ξχζκηζεο πξνο παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(Μεηά ηα 8 κέηξα νη ζσιελψζεηο ζα θνζηνινγνχληαη έμηξα). 
(1 ηεκ) 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 897,63 

(Ολογπάθυρ) : οκηακόζια ενενήνηα επηά και εξήνηα ηπία λεπηά 

A.T. : 4 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 605 Κλιμαηιζηική ζςζκεςή inverter, ονομαζηικήρ ιζσύορ ηοςλάσιζηον 24.000 btu/h(τύξη)/26.000 
btu/h(θέπμανζη) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Κιηκαηηζηηθή ζπζθεπή δηαηξνχκελνπ ηχπνπ ηνίρνπ, νξνθήο αεξφςπθηε, inverter, κε ηνληζηή, 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 24000 btu/h(ςχμε)/26000 btu/h(ζέξκαλζε), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο εζσηεξηθήο αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο. 
Με βαζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ EER/COP=3,2/3,4 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
Η εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή κνλάδα ζα είλαη πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά Eurovent γηα ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο 
ηνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο κε ηε ζήκαλζε CE, ελψ ν 
νίθνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 γηα ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη θαηά ISO 14001 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Σα κεραλήκαηα ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο 
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο +46 νCDB ζηελ ςχμε θαη απφ -15 νCWB ζηε ζέξκαλζε. 
Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο ζα γίλεηαη κε αζχξκαην (Remote controller) θαη επίηνηρν 
ρεηξηζηήξην. 
Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25m θαη ε κεγίζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά εζσηεξηθήο - 
εμσηεξηθήο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ 10m, αλ απαηηεζεί. 
Γειαδή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη ελ γέλεη πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ απαξαίηεησλ πξνο 
πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζηήξημε, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε ειεθηξηθφ 
δίθηπν θαη ελ γέλεη θάζε ξχζκηζεο πξνο παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(Μεηά ηα 8 κέηξα νη ζσιελψζεηο ζα θνζηνινγνχληαη έμηξα). 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 1.107,63 

(Ολογπάθυρ) : σίλια εκαηόν επηά και εξήνηα ηπία λεπηά 

A.T. : 5 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 631 ςνηήπηζη ηοπικήρ κλιμαηιζηικήρ ζςζκεςήρ διαιπούμενος ηύπος (split system), τςκηικήρ 
ιζσύορ από 8.000 Btu/h μέσπι 19.000 Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Δπηζθεπή - πληήξεζε - Έιεγρνο  ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο ζπζθεπήο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ  (split 
system) ςπθηηθήο ηζρχνο απφ 8.000 Btu/h κέρξη 19.000 Btu/h, ηνίρνπ, δαπέδνπ ή νξνθήο , εκθαλνχο 
ηνπνζέηεζεο ή κε, δειαδή απνμήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο θαη απνθάιπςε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 
ζπζθεπήο θαζαξηζκφο ηεο ιεθάλεο πεξηζπιινγήο ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο ησλ 
ζπκππθλσκάησλ (ελαιιαθηηθά αληηθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θζνξάο ηεο), 
θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιάθηε ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα, έιεγρνο δηαξξνψλ, "ρηέληζκα" ησλ 
θπςειψλ , απνμήισζε θαη θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ αέξα, πιχζηκν θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ 
αξρηθή ζέζε ηνπο, ζπκπιήξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ησλ ειαζηηθψλ 
παξεκβπζκάησλ εθ' φζνλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ 
ζνξχβσλ , έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε ησλ θνριηψλ ζηήξημεο ησλ θαιπκκάησλ, 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αθαηξεζέληνο θαιχκκαηνο, θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο γηα παξάδνζε 
ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 25,70 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι πένηε και εβδομήνηα λεπηά 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

A.T. : 6 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 632 ςνηήπηζη ηοπικήρ κλιμαηιζηικήρ ζςζκεςήρ διαιπούμενος ηύπος (split system) ή 
πολςδιαιπούμενος ηύπος (VRV ή VRF), τςκηικήρ ιζσύορ από 19.001 Btu/h μέσπι 32.000 
Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Δπηζθεπή - πληήξεζε - Έιεγρνο  ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο ζπζθεπήο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ  (split 
system) ή πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ (VRV ή VRF) ςπθηηθήο ηζρχνο απφ 19.001 Btu/h κέρξη 32.000 
Btu/h, ηνίρνπ, δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο ή κε, δειαδή απνμήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβιήκαηνο θαη απνθάιπςε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ζπζθεπήο θαζαξηζκφο ηεο ιεθάλεο πεξηζπιινγήο ησλ 
ζπκππθλσκάησλ θαη ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ (ελαιιαθηηθά αληηθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα 
ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θζνξάο ηεο), θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιάθηε ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
κνλάδα, έιεγρνο δηαξξνψλ , "ρηέληζκα" ησλ θπςειψλ, απνμήισζε θαη θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ αέξα, 
πιχζηκν θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπο, ζπκπιήξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ, αληηθαηάζηαζε 
ή ζπκπιήξσζε ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ εθ' φζνλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ 
ηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ζνξχβσλ, έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε ησλ θνριηψλ ζηήξημεο ησλ 
θαιπκκάησλ, επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αθαηξεζέληνο θαιχκκαηνο, θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο 
γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 33,04 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα ηπία και ηέζζεπα λεπηά 

A.T. : 7 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 633 ςνηήπηζη ηοπικήρ κλιμαηιζηικήρ ζςζκεςήρ διαιπούμενος ηύπος (split system) ή 
πολςδιαιπούμενος ηύπος (VRV ή VRF), τςκηικήρ ιζσύορ από  32.000 Btu/h έυρ 64.000 Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Δπηζθεπή - πληήξεζε - Έιεγρνο  ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο ζπζθεπήο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ  (split 
system) ή πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ (VRV ή VRF) ςπθηηθήο ηζρχνο απφ 32.001 Btu/h κέρξη 64.000 
Btu/h, ηνίρνπ, δαπέδνπ ή νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο ή κε, δειαδή απνμήισζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβιήκαηνο θαη απνθάιπςε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ζπζθεπήο θαζαξηζκφο ηεο ιεθάλεο πεξηζπιινγήο ησλ 
ζπκππθλσκάησλ θαη ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ (ελαιιαθηηθά αληηθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα 
ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θζνξάο ηεο), θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιάθηε ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
κνλάδα, έιεγρνο δηαξξνψλ , "ρηέληζκα" ησλ θπςειψλ , απνμήισζε θαη θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ αέξα, 
πιχζηκν θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπο, ζπκπιήξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ, αληηθαηάζηαζε 
ή ζπκπιήξσζε ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ εθ' φζνλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ 
ηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ζνξχβσλ , έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε/αληηθαηάζηαζε ησλ θνριηψλ ζηήξημεο 
ησλ θαιπκκάησλ, επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αθαηξεζέληνο θαιχκκαηνο, θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 
δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 40,38 

(Ολογπάθυρ) : ζαπάνηα και ηπιάνηα οκηώ λεπηά 

A.T. : 8 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 634 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένος ανεμιζηήπα εξυηεπικήρ ή εζυηεπικήρ  κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ αλεκηζηήξα εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή: 
α. Απνκφλσζε ηνπ αλεκηζηήξα απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (θιείζηκν ηνπ δηαθφπηε ζηνλ πίλαθα εθθηλήζεσο 
θαη απηνκαηηζκνχ) θαη απνζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ παξνρήο ει. ξεχκαηνο απφ ηνλ αλεκηζηήξα. 
β. Απνζχλδεζε ηνπ αλεκηζηήξα θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλεκηζηήξα απφ ηε κνλάδα. 
γ. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ζηελ εμσηεξηθή/εζσηεξηθή κνλάδα ηνπ  λένπ 
αλεκηζηήξα ηζνδπλάκνπ ηζρχνο κε απνμεισζέληα. 
δ. χλδεζε ηνπ λένπ αλεκηζηήξα κε ην θαιψδην παξνρήο ει. ξεπκαηνο 
ε. Παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ αλεκηζηήξα (άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ζηνλ αλαθεξφκελν ειεθηξηθφ πίλαθα 
δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζέζε ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ.) 
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Εςπώ (Απιθμηηικά): 68,21 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα οκηώ και είκοζι ένα λεπηά 

A.T. : 9 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 615 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένος πςκνυηή ανεμιζηήπα εζυηεπικήρ ή εξυηεπικήρ κλιμαηιζηικήρ 
μονάδαρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ππθλσηή αλεκηζηήξα εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή 
απνμήισζε θζαξκέλνπ ππθλσηή, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνχ έξγνπ λένπ ππθλσηή θαί φισλ ηψλ 
κηθξνπιηθψλ, εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο 
παξάδνζή ηνπ ζέ πιήξε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 ηεκ.) Εςπώ (Απιθμηηικά): 14,16 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηέζζεπα και δέκα έξι λεπηά 

A.T. : 10 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 636 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένος πςκνυηή ζςμπιεζηή κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ππθλσηή ζπκπηεζηή θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή απνμήισζε θζαξκέλνπ 
ππθλσηή, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνχ έξγνπ λένπ ππθλσηή θαί φισλ ηψλ κηθξνπιηθψλ, 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ 
πιήξε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 34,11 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα ηέζζεπα και ένηεκα λεπηά 

A.T. : 11 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 637 Ανηικαηάζηαζη ή επιζκεςή σαλαζμένηρ ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ  κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ, 
ιζσύορ ευρ 21.000 Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή θζαξκέλεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο,  ηζρχνο  εσο 
21.000 Btu/h, δειαδή απνμήισζε ραιαζκέλεο πιαθέηαο, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνχ έξγνπ 
λέαο πιαθέηαο θαί φισλ ηψλ κηθξνπιηθψλ, εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ή επηζθεπή απηήο, σο 
επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ πιήξε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 220,42 

(Ολογπάθυρ) : διακόζια είκοζι και ζαπάνηα δύο λεπηά 

A.T. : 12 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 637.2 Ανηικαηάζηαζη ή επιζκεςή σαλαζμένηρ ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ  κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ, 
ιζσύορ από 21.001 Btu/h εώρ 40.000 Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή θζαξκέλεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο,  ηζρχνο  απφ 
21.001 Btu/h εψο 40.000 Btu/h, δειαδή απνμήισζε ραιαζκέλεο πιαθέηαο, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί 
ηφπνπ ηνχ έξγνπ λέαο πιαθέηαο θαί φισλ ηψλ κηθξνπιηθψλ, εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ή επηζθεπή 
απηήο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ πιήξε θαί θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 323,32 

(Ολογπάθυρ) : ηπιακόζια είκοζι ηπία και ηπιάνηα δύο λεπηά 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

A.T. : 13 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 637.3 Ανηικαηάζηαζη ή επιζκεςή σαλαζμένηρ ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ  κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ, 
ιζσύορ από 40.001 Btu/h εώρ 80.000 Btu/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή θζαξκέλεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο  θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο,  ηζρχνο  απφ 
40.001 Btu/h εψο 80.000 Btu/h, δειαδή απνμήισζε ραιαζκέλεο πιαθέηαο, πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί 
ηφπνπ ηνχ έξγνπ λέαο πιαθέηαο θαί φισλ ηψλ κηθξνπιηθψλ, εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ή επηζθεπή 
απηήο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ πιήξε θαί θαλνληθή 
ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 470,32 

(Ολογπάθυρ) : ηεηπακόζια εβδομήνηα και ηπιάνηα δύο λεπηά 

A.T. : 14 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 638 Ανηικαηάζηαζη αιζθηηήπα θεπμοκπαζίαρ κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή απνμήισζε θζαξκέλνπ, 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνχ έξγνπ ηνπ αηζζεηήξα θαί φισλ ηψλ κηθξνπιηθψλ, εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ πιήξε θαί 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 25,19 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι πένηε και δέκα εννέα λεπηά 

A.T. : 15 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 639 Ανηικαηάζηαζη ή επιζκεςή ηηλεσειπιζηήπιος κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηειερεηξηζηήξηνπ θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή  πξνζθφκηζε επί ηφπνπ 
ηνχ έξγνπ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή ηνπ ζέ 
πιήξε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία κε πξνζπέθηνπο θαη κπαηαξίεο. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 26,77 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι έξι και εβδομήνηα επηά λεπηά 

A.T. : 16 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 629 Ανηικαηάζηαζη πηνίος ηεηπάοδηρ βάναρ κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε πελίνπ ηεηξάνδεο βάλαο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, δειαδή  πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνχ 
έξγνπ ηνπ πελίνπ, κηθξνπιηθά, ζπλδέζεο, σο επίζεο θαί φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξφο παξάδνζή 
ηνπ ζέ πιήξε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 45,12 

(Ολογπάθυρ) : ζαπάνηα πένηε και δώδεκα λεπηά 

A.T. : 17 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 744 ςμπλήπυζη - πλήπυζη τςκηικού ςγπού  μονάδαρ κλιμαηιζμού  
 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

πκπιήξσζε - πιήξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ κνλάδαο θιηκαηηζκνχ, δειαδή: 
α.  Έιεγρνο ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαξξνή 
β.  Πιήξσζε ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο κε λέν ςπθηηθφ πγξφ θαη ζέζε ηεο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία. 
(1 Kg) 
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Εςπώ (Απιθμηηικά): 38,84 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα οκηώ και ογδόνηα ηέζζεπα λεπηά 

A.T. : 18 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 767 Αποξήλυζη ςπάπσονηορ κλιμαηιζηικού ζςγκποηήμαηορ ηύπος split και αποθήκεςζη για 
επανασπηζιμοποίηζη 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Απνμήισζε ππάξρνληνο θιηκαηηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ split, απνδφζεσο νηαζδήπνηε θαη 
απνζήθεπζε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, δειαδή απνμήισζε κε πξνζνρή ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο 
κνλάδαο θαη κεηαθνξάο ζε κέξνο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία πξνο θχιαμε. 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 36,71 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα έξι και εβδομήνηα ένα λεπηά 

A.T. : 19 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 768 Σοποθέηηζη - Επέκηαζη σαλκοζυληνών ςγπού - αεπίος ανηλίαρ θεπμόηηηαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Σνπνζέηεζε - Δπέθηαζε ραιθνζσιήλσλ πγξνχ - αεξίνπ αληιίαο ζεξκφηεηαο πιήξεο. Γειαδή δεχγνο 
ζσιελψζεηο πγξνχ-αεξίνπ απφ ραιθνζσιήλα θαηά EN1057/ΔΝ12735-1 κέγηζηεο δηαηνκήο εσο θαη 
Φ12,7/Φ22,2ρηι. ή Φ1/2" Φ7/8", κφλσζε θαηά ΚΔΝΑΚ, ειεθηξηθφ θαιψδην θαη ζπκπιήξσζε ςπθηηθνχ 
πγξνχ αλ απαηηείηαη ιφγσ κήθνπο ζσιήλα θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζπλδέζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο θαη πιήξεο θαηαζθεπή, θαζψο θαη θάζε δνθηκήο θαη εξγαζίαο απαηηνπκέλεο πξνο 
παξάδνζε απηνχ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 m ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 20,54 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι και πενήνηα ηέζζεπα λεπηά 

A.T. : 20 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 766 Eπανεγκαηάζηαζη ή μεηεγκαηάζηαζη ςπάπσονηορ κλιμαηιζηικού ζςγκποηήμαηορ ηύπος 
split 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Eπαλεγθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε ππάξρνληνο θιηκαηηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ split, αεξφςπθηνπ 
νηαζδήπνηε απνδφζεσο, δειαδή κεηαθνξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα) ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ (εγθαηαζηάζεσο) θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη ζηεξίμεσο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζε 
κεηαιιηθή βάζε (ε βάζε θαη νη ζσιελψζεηο κέρξη 5 κέηξα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή) ε νπνία ζα 
ηνπνζεηεζεί θαη ζα ζηεξηρζεί ζε  εμσηεξηθφ ηνίρν, ηεο δε εζσηεξηθήο κνλάδαο ζε εζσηεξηθφ ηνίρν 
θαζψο θαη ζπλδέζεσο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ ειεθηξηθή γξακκή παξνρήο θαη ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο 
απηνκαηηζκνχ ησλ δχν κνλάδσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κεηά απφ 
ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηηο γξακκέο θαηαζιίςεσο θαη αλαξξνθήζεσο ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ηεο 
απνρεηεχζεσο ζπκππθλσκάησλ θαζψο θαη θάζε δνθηκήο θαη εξγαζίαο απαηηνπκέλεο πξνο παξάδνζε απηνχ 
ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 106,42 

(Ολογπάθυρ) : εκαηόν έξι και ζαπάνηα δύο λεπηά 

A.T. : 21 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 625 Σοποθέηηζη κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ ηύπος split system, αποδόζευρ  έυρ 18.000 btu/h 
ονομαζηικήρ τςκηικήρ ιζσύρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ηχπνπ split system απνδφζεσο έσο 18.000 btu/h νλνκαζηηθήο 
ςπθηηθήο ηζρχο, νη κνλάδεο (εζσηεξηθή - εμσηεξηθή) ζα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κέρξη 5 κ. δειαδή 
ηνπνζέηεζε εζσηεξηθήο - εμσηεξηθήο κνλάδαο, δηάηξεζε ηνίρνπ, πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ 
ραιθνζσιήλσλ, ηνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα απνξξνήο, ηνπ εχθακπηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ  armaflex 
(κφλσζε θαηά θελαθ) θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, 
πιήξεο θαηαζθεπή δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 69,71 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα εννέα και εβδομήνηα ένα λεπηά 

A.T. : 22 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 626 Σοποθέηηζη κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ ηύπος split system, αποδόζευρ  από 18.000 btu/h 
ονομαζηικήρ τςκηικήρ ιζσύρ και άνυ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ηχπνπ split system, απνδφζεσο έσο 18.000 btu/h νλνκαζηηθήο 
ςπθηηθήο ηζρχο, νη κνλάδεο (εζσηεξηθή - εμσηεξηθή) ζα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κέρξη 5 κ. δειαδή 
ηνπνζέηεζε εζσηεξηθήο - εμσηεξηθήο κνλάδαο, δηάηξεζε ηνίρνπ, πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ 
ραιθνζσιήλσλ, ηνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα απνξνήο, ηνπ εχθακπηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ  armaflex 
(κφλσζε θαηά θελαθ) θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζπλδέζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, 
πιήξεο θαηαζθεπή δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 88,05 

(Ολογπάθυρ) : ογδόνηα οκηώ και πένηε λεπηά 

A.T. : 23 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 746.1 ςνηήπηζη, έλεγσορ ηυν πςθμίζευν και παπακολούθηζη αεπότςκηηρ ή ςδπότςκηηρ 
κενηπικήρ τςκηικήρ μονάδαρ (ΚΨΜ). 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

πληήξεζε, έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ θαη παξαθνινχζεζε αεξφςπθηεο ή πδξφςπθηεο θεληξηθήο ςπθηηθήο 
κνλάδαο (ΚΦΜ). 
πληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 
1. Έιεγρνο ηεο παξνρήο λεξνχ θαη ησλ καληαιψζεσλ. 
2. Έιεγρνο ηεο πίεζεο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, Καζαξηζκφο θίιηξνπ λεξνχ θαη δηαθφπηε ξνήο. 
3. Αιιαγή ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο (βάλεο, ζεξκνζηάηεο θιπ) απφ ηελ ζέξκαλζε ζε ςχμε θαη 
αληηζηξφθσο ζην ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. 
4. Έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ γιπθφιεο ζην θχθισκα ηνπ θξχνπ λεξνχ. 
5. Έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. 
6. Βαζκνλφκεζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ηνπ κεηαηξνπέα πίεζεο. 
7. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ αζθαιείαο. 
8. Δπηζεψξεζε ησλ επαθψλ θαη ζθίμηκν ησλ αθξνδεθηψλ. 
9. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ πεξηειίμεσλ ηνπ θηλεηήξα ηνπ ζπκπηεζηή κε megger. 
10. Καηαγξαθή ησλ πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο, ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ηεο έληαζεο θαη ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο. 
11. Γηεμαγσγή ειέγρνπ δηαξξνψλ. 
12. Έιεγρνο ηεο δηακφξθσζεο ηεο ςεθηαθήο κνλάδαο ειέγρνπ. 
13. Γηεμαγσγή αλάιπζεο ιαδηνχ θαη αιιαγή ηνπ εάλ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα. 
14. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ γξακκήο. 
15. Καζαξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκππθλσηψλ. 
16. Έιεγρνο θπθινθνξεηψλ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 
17. πκπιήξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ εηήζηνπ service θαη έιεγρφο ηνπ κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 
ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ν αλά ηξίκελν έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηεο ΚΦΜ, νη έθηαθηεο 
επηζθέςεηο γηα δηάγλσζε, ηα ρεκηθά πγξά θαζαξηζκνχ, ηα κηθξνυιηθά θαη ηα αλαιψζηκα ιάδηα, 
ςπθηέιαην ζπκπηεζηψλ, ςπθηηθά πγξά, γιπθφιε θιπ  ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 10% ηεο 
πνζφηεηαο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο ςπθηηθήο κνλάδαο. 
Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα ηηκνινγείηαη κε μερσξηζηφ άξζξν. 
Η ζπληήξεζε ησλ θεληξηθψλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα δηαθνξεηηθψλ 
εηαηξεηψλ, απνδφζεσλ θαζψο θαη ςπθηηθνχ πγξνχ (R22, R410 θιπ). 
Γειαδή πεξηνδηθή ζπληήξεζε – έιεγρνο ξπζκίζεσλ φπσο παξαπάλσ θαη παξαθνινχζεζε γηα έλα έηνο. 
(1 ζπληεξήζε/έηνο) 

 

 

 

 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 367,10 

(Ολογπάθυρ) : ηπιακόζια εξήνηα επηά και δέκα λεπηά 

A.T. : 24 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 748 ςνηήπηζη & πύθμιζη κενηπικών κλιμαηιζηικών μονάδυν Κ.Κ.Μ. 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

πληήξεζε & ξχζκηζε θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ Κ.Κ.Μ. 
Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ην πιχζηκν ησλ θίιηξσλ, ην ρεκηθφ θαζαξηζκφ ηνπ θνηλνχ ζηνηρείνπ 
ςχμεο  ζέξκαλζεο, ην πιχζηκν ηνπ θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα θαζψο θαη ην πιχζηκν ησλ πιαζηηθψλ ή 
   



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ φπνπ απαηηείηαη. Σέινο, ζα γίλεη έιεγρνο ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ηνπ 
άμνλα, ησλ ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ, ηνπ πξνθπιαθηήξα ηκάλησλ θαη ηα ξνπιεκάλ ή έδξαλα νιίζζεζεο. 
Δληφο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη φια ηα κηθξνυιηθά θαη αλαιψζηκα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ηεο ΚΚΜ. 
Η ζπληήξεζε ησλ ΚΚΜ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη απνδφζεσλ. 
Η ζπληήξεζε ησλ θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο αλά έηνο, ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ην γξαθείν ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν. Γειαδή ζπληήξεζε, 
έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 
 
(1 ζπλη/έηνο) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 146,84 

(Ολογπάθυρ) : εκαηόν ζαπάνηα έξι και ογδόνηα ηέζζεπα λεπηά 

A.T. : 25 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 749 ςνηήπηζη τςκηικήρ εγκαηάζηαζηρ τςκηικού θαλάμος νεκποηαθείος ονομαζηικήρ ιζσύορ 
ζςμπιεζηή 17kw 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

πληήξεζε ςπθηηθήο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ λεθξνηαθείνπ, νλνκαζηηθήο ηζρχνο ζπκπηεζηή 
17kw, δειαδή πεξηιακβάλνληαη ν αθφινπζεο εξγαζίεο: 
 
α.  Απνζχλδεζε  θαη αθαίξεζε απφ ηελ κνλάδα ησλ κεηαιιηθψλ θαιπκάησλ απηήο 
β.  Δμαγσγή απφ ηελ θηιηξνζήθε ησλ κεηαιιηθψλ θίιηξσλ. 
γ.  Καζαξηζκφο κε ζπξκαηφβνπξηζα  θαη αέξα ππφ πίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα πιχζηκν κε λεξφ ππφ  πίεζε 
ησλ αλσηέξσ θίιηξσλ . 
δ.  Καζαξηζκφο κε αέξα ππφ πίεζε ησλ δχν ζηνηρείσλ εμαηκίζεσο ηεο κνλάδαο, ηεο θηιηξνζήθεο θαη 
ησλ θηεξσηψλ ηνπ αλεκηζηήξα 
ε.  Δπαλαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ θίιηξσλ ζηελ θηιηξνζήθε ηεο κνλάδαο 
ζη. Καζαξηζκφο ηεο ιεθάλεο ζπγθέληξσζεο ησλ απνζηαγκάησλ λεξνχ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ  ιάζπε, ηηο 
ζθνπξηέο θαη ηα άιαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηε ιεθάλε. 
δ.  Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ θαιπκκάησλ θαη ζηήξημε απηψλ ζηε κνλάδα 
ε.  Διεγρνο ησλ πηέζεσλ, ηεο πνζφηεηαο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ θαζψο θαη νπηηθφο θαη αθνπζηηθφο 
έιεγρνο γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο 
Θ.  Διεγρνο ιαδηνχ θαη αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ηνπ εάλ ρξεηάδεηαη 
η.  Διεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή κε ακπεξφκεηξν 
θ.  πκπιήξσζε κε ςπθηηθφ πγξφ, έιεγρν δηαξξνψλ θαη  ζηεγάλσζε ηνπο αλ ππάξρνπλ 
ι.  Διεγρνο ζην ζσιελάθη πνπ θαηαιήγεη έμσ γηα ηελ απνξξνή ηεο πγξαζίαο, λα κελ είλαη 
κπινθαξηζκέλν ή αλαπνδνγπξηζκέλν 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη έθηαθηεο επηζθέςεηο γηα δηάγλσζε θαζψο θαη νη εξγαζίεο 
επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ηπρφλ βιαβψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ άξζξνπ θαη φια ηα κηθξνυιηθά, ρεκηθά θαζαξηζκνχ θαη αλαιψζηκα (ιάδηα – 
ςπθηηθφ πγξφ R404 ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ην  15% ηεο πνζφηεηαο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 
θ.η.ι.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. 
Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα ηηκνινγείηαη κε μερσξηζηφ άξζξν, dειαδή ζπληήξεζε – έιεγρνο 
ξπζκίζεσλ φπσο παξαπάλσ θαη παξαθνινχζεζε γηα  ιεηηνπξγία ελφο έηνπο. 
Με ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζπληάζεηαη ηερληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 
πνπ έγηλαλ, ηηο εθάζηνηε παξαηεξήζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ 
θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. 
 
(1 ζπληεξήζε/έηνο) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 293,68 

(Ολογπάθυρ) : διακόζια ενενήνηα ηπία και εξήνηα οκηώ λεπηά 

A.T. : 26 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 756 Γενικόρ έλεγσορ εγκαηαζηάζευρ κλιμαηιζμού κηιπίος  (ενηοπιζμόρ  βλάβηρ - πποβλημάηυν) 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Γεληθφο έιεγρνο  εγθαηαζηάζεσο θιηκαηηζκνχ θηηξίνπ (θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, αληιίεο ζεξκφηεηνο, 
ςχθηεο, θ.ι.π.) ηνπ θηηξίνπ  πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 
θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ (εθηφο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ split unit), δειαδή ζηαδηαθή ζέζε ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο εγθαηαζηάζεσο θιηκαηηζκνχ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη θπθισκάησλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ηεο εγθαηαζηάζεσο θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζέζε ηεο εγθαηαζηάζεσο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζηε ςχμε ή 
ζηελ ζέξκαλζε αληίζηνηρα, θαη θαηαγξαθή νηαζδήπνηε κνξθήο ηπρφλ βιάβεο. 
Διεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη θπθισκάησλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ 
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ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζέζε ηεο εγθαηαζηάζεσο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία είηε ζε 
ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο, είηε ζε ιεηηνπξγία ςχμεο. 
Ο έιεγρνο ζα επηηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν αλάινγα θαη κε ηχπν κεραλεκάησλ. 
Με ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζπληάζεηαη ηερληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 
θαη ηηο εθάζηνηε παξαηεξήζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 
αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. 
 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 73,42 

(Ολογπάθυρ) : εβδομήνηα ηπία και ζαπάνηα δύο λεπηά 

A.T. : 27 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 757 Αλλαγή θέζευρ λειηοςπγίαρ εγκαηαζηάζευρ κλιμαηιζμού  θέπμανζηρ από ηην θέζη θέποςρ 
ζε θέζη σειμώνα και ηούμπαλιν 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αιιαγή ζέζεσο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο θιηκαηηζκνχ  ζέξκαλζεο απφ ηελ ζέζε ζέξνπο ζε ζέζε 
ρεηκψλα θαη αληίζηξνθα δειαδή γχξηζκα ησλ δηθηχσλ λεξνχ ζε ζέζε ρεηκψλα  θαζψο θαη ησλ 
ειεθηξηθψλ δηθηχσλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε θάζε θνξά, εμαέξσζε ηεο 
εγθαηαζηάζεσο ( ζσιήλσλ, θεληξηθψλ κνλάδσλ, κνλάδσλ fan  coils θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ) κέρξη 
λα απνθαηαζηαζεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο γηα παξάδνζε ηεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
ζηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε αληίζηνηρα . Η ηηκή αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ζέζεο 
ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο ςχμεο ή ζέξκαλζεο πεξηιακβάλνπζαο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο,  ην 
δίθηπν ζσιελψζεσλ, ηά ζεξκαληηθά ζψκαηα, ηνλ ιέβεηα θαη θεληξηθέο κνλάδεο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θάζε εξγαζίαο απαξαίηεηεο  πξνο παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε θαη θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
θαη ζε πεξίπησζε αληίζεηε θαηαγξαθή νηαζδήπνηε κνξθήο βιάβεο 
 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 18,36 

(Ολογπάθυρ) : δέκα οκηώ και ηπιάνηα έξι λεπηά 

A.T. : 28 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 774 Ανηικαηάζηαζη θίληπυν τςκηικού ςγπού ενόρ τςκηικού κςκλώμαηορ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ςπθηηθνχ πγξνχ ελφο ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζπκππθλσηή 
νηαζδήπνηε ςπθηηθήο απνδφζεσο, έλα ζπκπηεζηή ηηο ζσιελψζεηο κε ηηο βάλεο κηα θηιηξνζήθε κε ηξία 
ην κέγηζην θίιηξα  θαη ηνλ εμαηκηζηή ζπγθξνηήκαηνο θιηκαηηζκνχ  κε ηξείο ην πνιχ γνκψζεηο 
α. πγθέληξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ ζην ζπκππθλσηή θαη απνκφλσζε ηνπ απφ ην ππφινηπν ςπθηηθφ θχθισκα 
β. Δμαέξσζε ηνπ αλσηέξσ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο γηα ηελ εμαγσγή ηνχ ππφ κνξθή αέξα ςπθηηθνχ πγξνχ 
γ. Απνζπλαξκνιφγεζε ηεο θηιηξνζήθεο θαη αθαίξεζε φισλ ησλ θζαξκέλσλ θίιηξσλ (θεξακηθέο γνκψζεηο) 
πνπ ππάξρνπλ ζηε θηιηξνζήθε θαη θαζαξηζκφο απηήο. 
δ. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηε θηιηξνζήθε ησλ λέσλ γνκψζεσλ θαη επαλαζπλαξκνιφγεζε ηεο 
θηιηξνζήθεο. 
ε. Απειεπζέξσζε ηνπ ςπθηηθνπ πγξνχ απφ ηνλ ζπκππθλσηή γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο 
ζε  θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 102,79 

(Ολογπάθυρ) : εκαηόν δύο και εβδομήνηα εννέα λεπηά 

A.T. : 29 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 777 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένυν ελαζηικών ζςνδεζμυν ηυν μεηαλλικών κόπλεπ ανηλίαρ πύπγος 
τύξευρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ ζπλδεζκσλ ησλ κεηαιιηθψλ θφπιεξ αληιίαο πχξγνπ ςχμεσο, ςπρξνχ 
ή ζεξκνχ πδαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
1. Απνζχλδεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηεο αληιίαο απφ ηελ ηξηθαζηθή ειεθηξηθή 
γξακκή θαη απφ ηελ αληιία θαη απνζχλδεζε απηνχ 
2.Απνζχλδεζε αληιίαο θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ κεηαιιηθψλ θφκπιεξ ζπλδέζεσο. 
3. Αθαίξεζε ησλ θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ (ηαθάθηα ηνπ θφπιεξ) 
4. Πξνκήζεηα εμη λέσλ ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ηνπνζέηεζε απηψλ ζηα κεηαιιηθά θφπιεξ. 
5.  Δπαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ κεηαιιηθψλ θφπιεξ ηεο αληιίαο θαη επαλαζχλδεζε ηεο αληιίαο. 
6. Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, δπγνζηάζκηζε, ζηήξημε θαη ζχλδεζε κε ηελ αληιία θαζψο 
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θαη ζχλδεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε ηελ γξακκή ξεχκαηνο. 
7. Θέζε ηεο αληιίαο θαη ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία  θαη ακπεξνκέηξεζε γηα 
παξάδνζε ηεο αληιίαο ζε ιεηηνπξγία 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 73,42 

(Ολογπάθυρ) : εβδομήνηα ηπία και ζαπάνηα δύο λεπηά 

A.T. : 30 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 778 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένος ππεζζοζηάηη τςκηελαίος ζςμπιεζηή 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ πξεζζνζηάηε ςπθηειαίνπ ζπκπηεζηή δειαδή 
α.  πγθέληξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ απφ ην ςπθηηθφ θχθισκα ζηνλ ζπκππθλσηή 
β.  Κιείζηκν ησλ βαλλψλ θαηαζιίςεσο θαη αλαξξνθήζεσο ηνπ ζπκπηεζηή 
γ.  Απνζχλδεζε ηνπ πξεζζνζηάηε απφ ηνπο ραιθνζσιήλεο πςειήο θαη ρακειήο πηέζεσο θαη απφ ηα 
θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ θαη πιήξεο εθηνπνζέηεζε ηνπ πξεζζνζηάηε. 
δ.  Πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε ηνπο ραιθνζσιήλεο πςειήο θαη ρακειήο πηέζεσο θαζψο θαη 
κε ηα θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ πξεζζνζηάηε. 
ε.  Αλνηγκα ησλ βαλλψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ freon ζέζε ηνπ ζπκπηεζηή ζε δνθηκαζηηθή 
ιεηηνπξγία θαη  ξχζκηζε ηνπ πξεζζνζηάηε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 256,97 

(Ολογπάθυρ) : διακόζια πενήνηα έξι και ενενήνηα επηά λεπηά 

A.T. : 31 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 779 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένυν ποςλεμάν ηλεκηποκινηηήπα μέσπι 10 HP ανηλιών πύπγος 
τύξευρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 39 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ξνπιεκάλ ειεθηξνθηλεηήξσλ κέρξη 10 HP αληιηψλ πχξγνπ ςχμεσο θαη ςπρξνχ ή 
ζεξκνχ λεξνχ δειαδή: 
 
α.  Απνζχλδεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα απφ ηελ ειεθηξiθή γξακκή (ζπλδεζκνινγία αζηέξα-ηξίγσλν) θαη 
απφ ηελ αληιία θαη εθηνπνζέηεζε απηνχ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 
β.  Μεηαθνξά ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζε ζπλεξγείν. 
γ.  Δμαγσγή ηνπ κεηαιιηθνχ θφπιεξ απφ ηνλ άμνλα ειεθηξνθηλεηήξα κε εμσιθέα 
δ.  Απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ ξφηνξα 
ε.  Δμαγσγή ησλ θαηεζηξακκέλσλ ξνπιεκάλ απφ ηνλ άμνλα ηνπ ξφηνξα κε εμσιθέα 
ζη. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηνλ άμνλα ηνπ ξφηνξα λέσλ ξνπιεκάλ SKF . 
δ.  Δπαλαζπλαξκνιφγεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα επαλαθνξά απηνχ απφ ην ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ηεο 
εγθαηαζηάζεσο ηνπνζέηεζεο δπγνζηάζκηζε θαη ζηήξημε ζηελ κεηαιιηθή βάζε 
Η.  χλδεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε ηελ αληιία θαη ηελ ειεθηξηθή γξακκή (ζπλδεζκνινγία  αζηέξα 
ηξίγσλν) ζέζε ηεο αληιίαο ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ακπεξνκέηξεζε ην  ειεθηξνθηλεηήξα γηα 
παξάδνζε απηνχ θαη ηεο αληιίαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 183,55 

(Ολογπάθυρ) : εκαηόν ογδόνηα ηπία και πενήνηα πένηε λεπηά 

A.T. : 32 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 781 Επιζκεςή (ανηικαηάζηαζη δύο εδπάνυν πεπιζηποθήρ) θςγοκενηπικών ανεμιζηήπυν 
κλιμαηιζηικών μονάδυν ή πύπγυν τύξευρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 39 

Δπηζθεπή (αληηθαηάζηαζε δχν εδξάλσλ πεξηζηξνθήο) θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ 
ή πχξγσλ ςχμεσο ηζρχνο εψο 10ΗΡ δειαδή: 
α. Απνζχλδεζε ( μεβίδσκα ησλ θνριηψλ ) θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ κεηαιιηθνχ 
θαιχκκαηνο ησλ ηκάλησλ. 
β. Απνζχλδεζε ηεο ηξνραιίαο απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ αλεκηζηήξα αθαίξεζε ησλ ηκάλησλ θαη 
εμαγσγή ηεο ηξνραιίαο απφ ηνλ άμνλα κε εμσιθέα. 
γ. Απνζχλδεζε ( μεβίδσκα ιακαξηλνβηδψλ ) θαη αθαίξεζε ησλ πιεπξηθψλ κεηαιιηθψλ 
θαιπκκάησλ  ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ πχξγνπ ςχμεσο. 
δ. Απνζχλδεζε ησλ θσιεψλ ησλ εδξάλσλ πεξηζηξνθήο ( απνθνριίσζε θνριηνθφξσλ  ειψλ γηα θάζε θσιέα 
απφ ηηο βάζεηο ζηεξίμεσο απηψλ. 
 
ε. Απνζχλδεζε ηνπ θαιχκκαηνο θνριία  ηεο πηεξσηήο ηνπ αλεκηζηήξα θαη εθηνπνζέηεζε απηνχ 
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ζη. Αθαίξεζε ηνπ άμνλα ) κεηά ηεο πηεξσηήο θαη ησλ δχν εδξάλσλ πεξηζηξνθήο    θαη κεηαθνξά απηνχ 
ζην εξγαζηήξην ή ζε κεραλνπξγείν. 
δ. Αθαίξεζε ησλ εδξάλσλ πεξηζηξνθήο απφ ηνλ άμνλα κε εμσιθέα θαη θαζαξηζκφο ηνπ 
νμεηδσκέλνπ άμνλα θαη ηεο θηεξσηήο . 
ε. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ησλ δχν εδξάλσλ πεξηζηξνθήο ( θσιέα θαη ξνπιεκάλ ) 
ζ. Δπαλαθνξά ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο κεηά ηεο πηεξσηήο θαη ησλ λέσλ εδξάλσλ πεξηζηξνθήο απφ ην 
εξγαζηήξην ζηε ζέζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε θιηκαηηζηηθή κνλάδα ή ν πχξγνο ςχμεσο (δψκα 
θηηξίνπ ) θαη επαλαηνπνζέηεζε απηνχ ζηνλ αλεκηζηήξα. 
η. Δπαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε κε λέεο ιακαξηλφβηδεο ηνπ θαιχκκαηνο θνριία ηνχ 
αλεκηζηήξα θαη ησλ λέσλ θσιεψλ κε ηηο κεηαιιηθέο βάζεηο ζηεξίμεσοαπηψλ θαζψο     θαη 
επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα θαη ηεο θηεξσηήο. 
ηα. Δπαλαηνπνζεηεζε, δπγνζηάζκηζε θαη ζηήξημε ηεο ηξνραιίαο 
ηβ. Δπαλαηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε κε λέεο ιακαξηλφβηδεο ησλ πιεπξηθψλ θαιπκκάησλ ηεο θιηκαηηζηηθήο 
κνλάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ ηνπ πχξγνπ ςχμεσο. 
Ιγ. Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ηκάλησλ, ξχζκηζε θαη ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ 
κεηαιιηθνχ θαιχκκαηνο ησλ ηκάλησλ, δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα γηα παξάδνζε ηεο 
θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ή ηνπ πχξγνπ ζε ιεηηνπξγία πιήξε 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 110,13 

(Ολογπάθυρ) : εκαηόν δέκα και δέκα ηπία λεπηά 

A.T. : 33 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 788 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένυν ιμάνηυν κλιμαηιζηικών μονάδυν  ανεμιζηήπυν, πύπγυν 
τύξευρ, ηλεκηποκινηηήπυν 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκάλησλ ηχπνπ Β60 ή Β61 ή Β63 ή Μ88  ή Β72 ή Β79 ή Β94 θιηκαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ  αλεκηζηήξσλ, πχξγσλ ςχμεσο, ειεθηξνθηλεηήξσλ θ.ι.π 
α.  Απνθνριίσζε ησλ ξπζκηζηψλ  ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη αθαίξεζε ησλ ζπαζκέλσλ ηκάλησλ. 
β.  Πξνκήζεηα λένπ ηκάληα ηχπνπ Α46 ή Α60, ηνπνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή απηνχ ζηηο ηξνραιίεο, 
ξχζκηζε θνριίσζε ηνπ ξπζκηζηή, ζέζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο (θιηκαηηζηηθή κνλάδα-αλεκηζηήξνο πχξγνο 
ςχμεσο πνπ εμππεξεηεί ν ειεθηξνθηλεηήξαο. 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 18,36 

(Ολογπάθυρ) : δέκα οκηώ και ηπιάνηα έξι λεπηά 

A.T. : 34 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 750 Ανηικαηάζηαζη ηος τςκηελαίος ζςμπιεζηή οιαζδήποηε τςκηικήρ ικανόηηηορ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηειαίνπ ζπκπηεζηή νηαζδήπνηε ςπθηηθήο ηθαλφηεηνο ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΙΓΙΚΗ ΔΝΣΟΛΗ ΣΗ 
ΔΠΙΒΛΔΦΗ δειαδή: 
α.  Αθαίξεζε ηνπ αιινησκέλνπ ςπθηειαίνπ απφ ηνλ ζάιακν (θάξηεξ) ηνπ ζπκπηεζηή. 
β.  Δθηνπνζέηεζε ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ζπκπηεζηή 
γ.  ρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ θάξηεξ κε βελδίλε. 
δ.  Δθηνπνζέηεζε ηνπ θίιηξνπ ηνπ ςπθηειαίνπ, θαζαξηζκφο απηνχ (πιχζηκν κε βελδίλε) θαη 
επαλαηνπνζέηεζε. 
ε.  Δπαλαηνπνζέηεζε θαη βίδσκα ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θάξηεξ 
ζη. Σνπνζέηεζε λένπ ςπθηειαίνπ ηχπνπ 4 G Ακεξηθήο ζην ζπκπηεζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
Δπίζεο πιήξσζε (ζπκπιήξσζε) ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο νηαδνίπνηε πγξνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη παξάδνζε 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
(1 kg) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 36,21 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα έξι και είκοζι ένα λεπηά 

A.T. : 35 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 760 Ελεγσορ - ζςνηήπηζη - αποκαηάζηαζη λειηοςπγίαρ μονάδαρ Fan-coils δαπέδος ή και 
οποθήρ 
 

   
Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Έιεγρνο - ζπληήξεζε - απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κνλάδαο Fan-coils δαπέδνπ ή θαη νξνθήο απνδφζεσο 
απφ 200 έσο θαη 800 cfm εγθαηαζηάζεσλ , δειαδή : 
   



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

1. Απνκφλσζε ηεο κνλάδαο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα 
2. Απνζχλδεζε θαη αθαίξεζε απφ ηε κνλάδα ησλ κεηαιιηθψλ θαιπκκάησλ. 
3. Γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο κνλάδαο, δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο πηεξσηήο θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ 
απηήο κε αέξα ππφ πίεζε επί ηφπνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε 
4. Έιεγρνο ησλ θαισδίσλ ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ θαη ησλ ειεθηξηθψλ 
νξγάλσλ απνθαηάζηαζε βξαρπθπθισκάησλ ηπρφλησλ κέζσ αληηθαηάζηαζεο θαισδίσλ θακέλσλ θαη 
θαζαξηζκνχ ησλ επαθψλ ηνπ δηαθνπηνπ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ηαρπηήησλ 
5. Υεκηθφο θαζαξηζκφο ησλ πηεξπγίσλ αινπκηλίνπ, ησλ ραιθνζσιήλσλ, ηνπ ζηνηρείνπ,  απφ ηηο 
δηάθνξεο νπζίεο (ηιχο, αηζάιε, ζθφλε θιπ) πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηα δηάθελα ησλ αλσηέξσ 
πηεξπγίσλ κε αέξα θαη λεξφ ππφ πίεζε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε απφθξαμε απηψλ. 
6. Διεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ιίπαλζε απηνχ 
7. Αθαίξεζε απφ ηε κνλάδα ηνπ θίιηξνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζε ρψξν ππνδεηρζεζφκελν απφ Δπίβιεςε πξνο 
θαζαξηζκφ ηνπ κε αέξα θαη πγξφ θαηάιιειν  ππφ πίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέγλσκα κε αέξα 
8. Δπαλαθνξά ηνπ θίιηξνπ θαη επαλεγθαηάζηαζή ηνπ ζηε κνλάδα 
9. Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ θαιπκκάησλ θαη επαλαζηήξημε απηψλ κε λένπο θνριίεο 
10. Eπαλαπαξνρέηεπζε ειεθηξηθή ηεο κνλάδαο, ζέζε απηήο ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ξχζκηζε θαη 
επαλαθνξά ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
11. Δθηέιεζε νηαζδήπνηε κηθξνεξγαζίαο ρσξίο ρξήζε πιηθψλ πξνο απνθαηάζηαζε βιάβεο φπσο απφθξαμε 
θαη θαζαξηζκφο ηεο ιεθάλεο αιιά θαη ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο απηήο, ζχζθημε θνριηψλ, ξχζκηζε 
ζεξκνζηαηψλ θαη ελ γέλεη φηη απαηηείηαη θαη φζεο θνξέο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ε κνλάδα λα 
ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ρσξίο δηαθνπέο ηφζν  ζηε ζέξκαλζε φζν θαη ζηε ςχμε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ. 
 
(1 ηεκ.) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 14,69 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηέζζεπα και εξήνηα εννέα λεπηά 

A.T. : 36 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 771 Ανηικαηάζηαζη διακόπηη επιλογήρ ηασύηηηαρ ανεμιζηήπα fan - coils δαπέδος ή οποθήρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε δηαθφπηε επηινγήο ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα fan - coils δαπέδνπ ή νξνθήο δειαδή: 
α.  Απνκφλσζε ηνπ δηαθφπηε επηινγήο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (θιείζηκν ηνπ δηαθφπηε ζηνλ πίλαθα 
εθθηλήζεσο θαη απηνκαηηζκνχ) θαη απνζχλδεζε ηεο κνλνθαζηθήο γξακκήο παξνρήο ξεχκαηνο θαιψδην απφ 
ηνλ αλεκηζηήξα. 
β.   Απνζχλδεζε ηνπ δηαθφπηε επηινγήο θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ δηαθφπηε απφ ηε 
κνλάδα. 
γ.   Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ζηελ κνλάδα ηνπ λένπ δηαθφπηε ηζνδπλάκσλ 
πξνδηαγξαθψλ κε ηνλ απνμεισζέληα. 
δ. χλδεζε ηνπ λένπ δηαθφπηε επηινγήο θαζψο θαη κε ηελ θαζηθή γξακκή παξνρήο ξεχκαηνο απφ 
θαιψδην (θάζεο-γείσζεο) 
ε.  Παξνρή ξεχκαηνο (άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ζηνλ αλαθεξφκελν ειεθηξηθφ πίλαθα δνθηκή ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θαη ζέζε ηεο κνλάδαο fan-coils ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 
(1 ηεκ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 27,29 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι επηά και είκοζι εννέα λεπηά 

A.T. : 37 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 772 Ανηικαηάζηαζη θθαπμένος ανεμιζηήπα  fan - coils δαπέδος ή οποθήρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ αλεκηζηήξα fan - coils δαπέδνπ ή νξνθήο δειαδή: 
α.  Απνκφλσζε ηνπ αλεκηζηήξα απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (θιείζηκν ηνπ δηαθφπηε ζηνλ πίλαθα 
εθθηλήζεσο θαη απηνκαηηζκνχ) θαη απνζχλδεζε ηεο κνλνθαζηθήο γξακκήο παξνρήο ξεχκαηνο θαιψδην απφ 
ηνλ αλεκηζηήξα. 
β.   Απνζχλδεζε ηνπ αλεκηζηήξα θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλεκηζηήξα απφ ηε κνλάδα. 
γ.   Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ζηελ κνλάδα ηνπ λένπ αλεκηζηήξα ηζνδπλάκνπ 
ηζρχνο κε απνμεισζέληα. 
δ. χλδεζε ηνπ λένπ αλεκηζηήξα θαζψο θαη κε ηελ θαζηθή γξακκή παξνρήο ξεχκαηνο απφ θαιψδην 
(θάζεο-γείσζεο) 
ε.  Παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ αλεκηζηήξα (άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ζηνλ αλαθεξφκελν ειεθηξηθφ πίλαθα 
δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζέζε ηεο κνλάδαο fan-coils ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 
(1 ηεκ.) 

     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 37,26 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα επηά και είκοζι έξι λεπηά 

A.T. : 38 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 582 Επγαζίερ επιζκεςών & αποκαηάζηαζηρ βλαβών πέπαν ηυν ηακηικών επγαζιών & 
ηοποθέηηζη ανηαλλακηκών ζε  ανηλίερ θεπμόηηηαρ κηιπίυν Δ.Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Δξγαζίεο επηζθεπψλ & απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο & ηνπνζέηεζε 
αληαιιαθηηθψλ ζε αληιίεο ζεξκφηεηαο θηηξίσλ Γ.Α παληψο ηχπνπ βάζε πξνζθνξάο αλαδφρνπ θαη 
έγθξηζεο απφ ηελ επίβιεςε. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ αδεηνχρν ςπθηηθφ, ζχκθσλα  κε ην π.δ. 1/2013 θαζνξηζκφο 
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά 
πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο. Ο ζπληεξεηήο ζα δηαζέηεη ηελ θαηά Νφκν απαηηνχκελε άδεηα 
ζπληήξεζεο. 
 
(1 ψξα) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 19,87 

(Ολογπάθυρ) : δέκα εννέα και ογδόνηα επηά λεπηά 

A.T. : 39 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 580 Ππομήθεια ανηαλλακηικών - αναλώζιμυν ςλικών  εκηάκηυν βλαβών ανηλιών θεπμόηηηαρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37 

Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ, (φπσο ςπθηηθά πγξα, ςπθηέιαηα καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, αηζζεηήξεο 
ζεξκνθξαζίαο, αληηζηάζεηο πξνζέξκαλζεο, αζθάιεηεο θιπ.)  θαη θαηλνχξγησλ αληαιιαθηηθψλ εθηάθησλ 
βιαβψλ (ειεθηξνκεραλνινγηθψλ) αληιηψλ ζεξκφηεηαο θηηξίσλ Γ.Α. πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ιφγσ 
θπζηνινγηθήο θζνξάο ή άιιεο βιάβεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο, ε ηηκή ησλ 
πιηθψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηζρχνληεο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εηαηξηψλ πψιεζεο θαηφπηλ 
έγθξηζεο απφ ηελ επίβιεςε. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα κε ηα αληαιιαθηηθά - 
αλαιψζηκα πιηθά ησλ έθηαθησλ βιαβψλ ηνπ βάζεη  απνδεδεηγκέλσλ  ηηκψλ ηηκνθαηαιφγνπ θαη αγνξάο. 
Σα αληαιιαθηηθά – πιηθά  ζα είλαη ζχκθσλα  ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ  θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο πεξί 
εγθαηαζηάζεσλ. Σν εξγνζηάζην ην νπνίν θαηαζθεπάδεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα 
ISO 9001 θαη ζα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλ δεηεζεί απφ ηελ 
ππεξεζία. 
 
(1 θαη΄ απνθνπή) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 1.835,50 

(Ολογπάθυρ) : σίλια οκηακόζια ηπιάνηα πένηε και πενήνηα λεπηά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.T. : 40 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 643 Σοπική κλιμαηιζηική μονάδα ανεμιζηήπα ζηοισείος (F.C.U.) δαπέδος, εμθανούρ ή κπςθού 
ηύπος, παποσήρ 500 CFM 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Σνπνζέηεζε ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο αλεκηζηήξα F.C.U. δαπέδνπ,εκθαλνχο ή θξπθνχ ηχπνπ 
κε πεξίβιεκα, απνηεινχκελε απν πεξίβιεκα ραιπβνειάζκαηνο, βακκέλν ζε ρξψκα NTOYKO, απν ζηνηρείν 
λεξνχ κε ραιθνζσιήλεο, θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα κε δηαθφπηε πέληε ζέζεσλ, ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο 
ζπκππθλσκάησλ, θίιηξν αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, δχν νξεηράιθηλνπο δηαθφπηεο, θίιηξν λεξνχ, 
πνδαξάθηα θιπ, κε ζεξκνζηάηε ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα, κε ηα ινηπά εμαξηήκαηα 
απηνκαηηζκνχ, δειαδή πιηθά, φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη κηθξνπιηθά, εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο 
θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία,πηζηνπνηεκέλε θαηά EUROVENT. 
 
 
Mε ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 
Παξνρή αέξα(m3/h)                   739 
Μέγηζηε παξνρή (λεξνχ)(m3/h)        0,63 
Φχμε(kW)                            3,68   γηα ζεξκνθξαζηα λεξνπ εηζφδνπ/εμφδνπ 7νC/12oC 
Θέξκαλζε(kW)                        4,77 γηα ζεξκνθξαζηα λεξνπ εηζφδνπ 50oC 
(1 ΣΔΜ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 620,87 

(Ολογπάθυρ) : εξακόζια είκοζι και ογδόνηα επηά λεπηά 
 
 
 
 

 



(Ολογπάθυρ) : εξακόζια πενήνηα πένηε και ηπιάνηα επηά λεπηά 

A.T. : 41 
  

Άπθπο : ΑΣΗΕ 645 Σοπική κλιμαηιζηική μονάδα ανεμιζηήπα ζηοισείος (F.C.U.) δαπέδος, εμθανούρ ή κπςθού 
ηύπος, παποσήρ 800 CFM 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 32 

Σνπνζέηεζε ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο αλεκηζηήξα F.C.U. δαπέδνπ, εκθαλνχο ή θξπθνχ ηχπνπ, 
κε πεξίβιεκα, απνηεινχκελε απν πεξίβιεκα ραιπβνειάζκαηνο, βακκέλν ζε ρξψκα NTOYKO, απν ζηνηρείν 
λεξνχ κε ραιθνζσιήλεο, θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα κε δηαθφπηε πέληε ζέζεσλ, ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο 
ζπκππθλσκάησλ, θίιηξν αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, δχν νξεηράιθηλνπο δηαθφπηεο, θίιηξν λεξνχ, 
πνδαξάθηα θιπ, κε ζεξκνζηάηε ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα, κε ηα ινηπά εμαξηήκαηα 
απηνκαηηζκνχ, δειαδή πιηθά, φξγαλα, εμαξηήκαηα θαη κηθξνπιηθά, εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο 
θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία,πηζηνπνηεκέλε θαηά EUROVENT. 
 
 
Mε ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 
Παξνρή αέξα(m3/h)                   1195 
Μέγηζηε παξνρή (λεξνχ)(m3/h)        0,91 
Φχμε(kW)                            5,32   γηα ζεξκνθξαζηα λεξνπ εηζφδνπ/εμφδνπ 7νC/12oC 
Θέξκαλζε(kW)                        8,04 γηα ζεξκνθξαζηα λεξνπ εηζφδνπ 50oC 
(1 ΣΔΜ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 747,37 

(Ολογπάθυρ) : επηακόζια ζαπάνηα επηά και ηπιάνηα επηά λεπηά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A.T. : 42 
 
Άπθπο : ΑΣΗΕ 627  Γενικόρ έλεγσορ ανηλίαρ θεπμόηηηαρ διαιπούμενος ηςπος (split system) για ενηοπιζμό 

βλάβηρ 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 37  
 
Γεληθφο Έιεγρνο αληιίαο ζεξκφηεηαο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ αλεμαξηήηνπ ςπθηηθήο ή ζεξκηθήο 

ηθαλφηεηαο (split system) γηα εληνπηζκφ βιάβεο. Γειαδή επηηφπνπ πξνζθφκηζε ζπλεξγείνπ κε ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ, δηάγλσζε βιάβεο. 

Με ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζπληάζζεηαη ηερληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο 

εξγαζίεο πνπ έγηλαλ θαη ηηο εθάζηνηε παξαηεξήζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 

(1 ηεκ) 

 
Εςπώ  (Απιθμηηικά): 7,34 

(Ολογπάθυρ) : επηά και ηπιάνηα ηέζζεπα λεπηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.T. : 43 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ, για οπέρ επιθανείαρ άνυ ηυν 0,05 
m2 και έυρ 0,12 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2261Β 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,05 m2 θαη έσο 0,12 m2. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 8,00 

(Ολογπάθυρ) : οκηώ 

A.T. : 44 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.30.03 Διάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ, για οπέρ επιθανείαρ άνυ ηυν 0,12 
m2 και έυρ 0,25 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2261Γ 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,12 m2 θαη έσο 0,25 m2. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 10,00 

(Ολογπάθυρ) : Δέκα 

 

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

A.T. : 45 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.30.04 Διάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ, για οπέρ επιθανείαρ άνυ ηυν 0,25 
m2 και έυρ 0,50 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2261Γ 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,25 m2 θαη έσο 0,50 m2. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 15,00 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε 

A.T. : 46 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αςλακιού ζε πλινθοδομή, για πλάηορ αςλακιού έυρ 0,10 m 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2265Α 

Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,06 m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο 
επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο 
ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Γηα πιάηνο απιαθηνχ έσο 0,10 m. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 7,00 

(Ολογπάθυρ) : επηά 

A.T. : 47 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αςλακιού ζε πλινθοδομή, για πλάηορ αςλακιού άνυ ηυν 0,10 m και έυρ 0,20 m 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2265Β 

Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,06 m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο 
επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο 
ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Γηα πιάηνο απιαθηνχ άλσ ησλ 0,10 m θαη έσο 0,20 m. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 10,00 

(Ολογπάθυρ) : δέκα 

A.T. : 48 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.35 Διάνοιξη οπήρ ή θυλιάρ ζε λιθοδομή 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2267 
     

  



Τιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε ιηζνδνκή πάρνπο έσο 0,65 m, κε ή ρσξίο επίρξίζκα, 
επηθαλείαο 0,05 - 0,10 m2, κε νπνηνδήπνηε κέζν. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο 
θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 3,50 

(Ολογπάθυρ) : ηπία και πενήνηα λεπηά 

A.T. : 49 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01 Διάνοιξη αςλακιού ζε λιθοδομή ή άοπλο ζκςπόδεμα, για πλάηορ αςλακιού έυρ 0,10 m 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2269Α 

Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,10 m ζε ιηζνδνκή ή άνπιν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, 
ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 
 
Γηα πιάηνο απιαθηνχ έσο 0,10 m 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 15,00 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε 

A.T. : 50 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλυζη ξςλίνυν ή ζιδηπών κοςθυμάηυν 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2275 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη 
πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε 
πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 15,00 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε 

A.T. : 51 
  

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικπιώμαηα ζιδηπά ζυληνυηά 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2303 

Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη 
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ 
θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε 
θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο 
κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 
Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο 
κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 5,00 

(Ολογπάθυρ) : Πένηε 
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