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Α/
Α 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝ. 
 ΜΕΤΡ. 

ΣΥΝ. 
ΠΟΣοτ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 
(split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με 
ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη 
και στη θέρμανση  9000 Btu/h 

Τεμάχιο  2   

2 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 
(split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με 
ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη 
και στη θέρμανση   12000 Btu/h 

Τεμάχιο 5   

3 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 
(split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με 
ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη 
και στη θέρμανση  18000 Btu/h 

Τεμάχιο 3   

4 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 
(split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης, με 
ελάχιστη ονομαστική απόδοση στην ψύξη  
και στη θέρμανση 24000 Btu/h 

Τεμάχιο 6   

5 

Κλιματιστική συσκευή τύπου ντουλάπας, 
ψύξης – θέρμανσης, με ελάχιστη ονομαστική 
απόδοση στη ψύξη και στη θέρμανση  48000 
Btu/h 

Τεμάχιο 1   

6 

Εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης  
κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου 
πλην τύπου ντουλάπας, για απόσταση 
μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
μέχρι 3 μέτρα 

Τιμή κατ΄αποκοπή 
ανά κλιματιστική 

μονάδα 
16   

7 

Εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης  
κλιματιστικής συσκευής τύπου ντουλάπας, 
για απόσταση μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας μέχρι 3 μέτρα 

Τιμή κατ΄αποκοπή 
ανά κλιματιστική 

μονάδα 
1   

8 

Εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης  
κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου, 
για απόσταση μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής μονάδας  πέραν των 3 μέτρων 

Τιμή ανά μέτρο 
προέκτασης  30,00   

9 
Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενων 
κλιματιστικών μονάδων λόγω βλάβης και 
μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί. 

Τιμή κατ΄αποκοπή 
ανά κλιματιστική 

μονάδα 
5   



 

10 Ανθυγρό καλωδίο τριών αγωγών τύπου J1VV 
3X2,5 mm2 

m 150,00   

11 
Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχο, 
διανομής και διελεύσεως ηλεκτρικών 
καλωδίων διαστάσεων 25x25mm περίπου 

m 50,00   

12 
Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχο, 
διανομής και διελεύσεως ηλεκτρικών 
καλωδίων διαστάσεων 60x60mm 

m 80,00   

13 
Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας 
συμπεριλαμβανομένου μπουάτ, μούφες, 
βάσεις στήριξης διαμέτρου από Φ16 ως Φ32 

m 80,00   

14 
Μικροαυτόματος χαρακτηριστικής Κ, (D) 
ονομαστικής έντασης 16Α,  Τεμάχιο 17   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη,  
08/04/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

   

      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη, 
08/04/2020 
Ο Αναπληρωτής   
Προϊστάμενος 
Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης 
Θεοφάνης 
 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
      Θέρμη,  ../../….. 
 
 
 
 
  Σφραγίδα & Υπογραφή  

 


