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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Α.Τ. 01:

:Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής µονάδας VRV INVERTER της
DAIKIN, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική µονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής µονάδας
VRV INVERTER της DAIKIN η οποία είναι εγκατεστηµένη σε οιανδήποτε θέση στο
∆ικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά
εξωτερική µονάδα οι κάτωθι εργασίες:
- Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος ανεµιστήρων
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Έλεγχος και σύσφιξη καλωδίων παροχής και αυτοµατισµού
- Έλεγχος και καταγραφή των παραµέτρων, πιέσεων, θερµοκρασιών, αµπέρ, βολτς
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των µονάδων κλιµατισµού
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων
αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιµής
(Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεµ)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 88,00

Α.Τ. 02:

:Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη,  συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER της
DAIKIΝ, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική µονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας
VRV INVERTER της DAIKIN η οποία είναι εγκατεστηµένη σε οιανδήποτε θέση στο
∆ικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά
εσωτερική µονάδα οι κάτωθι εργασίες:
- Καθαρισµό φίλτρων των εσωτερικών µονάδων
- Έλεγχος και καθαρισµός πτερωτών
- Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας
- Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασιών λειτουργίας
- Έλεγχος και καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοµατισµού
- Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος και ρύθµιση των CONTROL , εάν απαιτείται
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των εσωτερικών µονάδων κλιµατισµού.
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων
αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιµής
(Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 64,00
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Α.Τ. 03:

:Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής µονάδας VRV INVERTER της
HAIER, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εξωτερική µονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εξωτερικής µονάδας
VRV INVERTER της HAIER η οποία είναι εγκατεστηµένη σε οιανδήποτε θέση στο
∆ικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά
εξωτερική µονάδα οι κάτωθι εργασίες:
- Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος ανεµιστήρων
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Έλεγχος και σύσφιξη καλωδίων παροχής και αυτοµατισµού
- Έλεγχος και καταγραφή των παραµέτρων, πιέσεων, θερµοκρασιών, αµπέρ, βολτς
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των µονάδων κλιµατισµού
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων
αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιµής
(Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεµ)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 88,00

Α.Τ. 04:

:Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη,  συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER της
HAIER, δύο (2) φορές ανά έτος και ανά εσωτερική µονάδα.

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας
VRV INVERTER της HAIER η οποία είναι εγκατεστηµένη σε οιανδήποτε θέση στο
∆ικαστικό Μέγαρο Αθηνών. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνονται δύο (2) φορές ανά έτος και ανά
εσωτερική µονάδα οι κάτωθι εργασίες:
- Καθαρισµό φίλτρων των εσωτερικών µονάδων
- Έλεγχος και καθαρισµός πτερωτών
- Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων λειτουργίας
- Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασιών λειτουργίας
- Έλεγχος και καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων
- Έλεγχος και σύσφιξη ηλεκτρολογικών παροχών και αυτοµατισµού
- Πλύσιµο στοιχείου (χηµικός καθαρισµός, εάν απαιτείται)
- Έλεγχος και ρύθµιση των CONTROL , εάν απαιτείται
- Έλεγχος διαρροής FREON
- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των εσωτερικών µονάδων κλιµατισµού.
- Παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και καταγραφή των πρόσθετων
αναγκών επισκευής που διαπιστώθηκαν.
Σηµείωση: Σε περίπτωση µίας "επίσκεψης" ανά έτος ισχύει το ένα δεύτερο της τιµής
(Ετήσια συντήρηση - δύο (2) "επισκέψεις" ανά έτος και ανά τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 64,00

Α.Τ. 05:

:Εργασία ελέγχου και καθαρισµού εναλλάκτη θερµότητας Αέρα - Αέρα (VAM).

Εργασία ελέγχου και καθαρισµού εναλλάκτη θερµότητας Αέρα - Αέρα (VAM) παντός
τύπου και σε οποιαδήποτε θέση.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητo, ανηγµένα σε εργασία, για τα κατωθι:
- Άνοιγµα θυρίδας και εξαγωγή - αφαίρεση όλων των φίλτρων αέρος,
- Αφαίρεση του εναλλάκτη (ρόµβου) άερα - αέρα,
- Μεταφορά των φίλτρων και του ρόµβου στο δώµα, φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα,
καθαρισµός µε κατάλληλο χηµικό και ξέπλυµα αυτών, καθώς και επανατοποθέτησή τους
στην VAM.
- Καθαρισµός του κιβωτίου του εναλλάκτη και των φτερωτών των ανεµιστήρων,
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- Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων του εναλλάκτη,
- Έλεγχος εδράνων, ιµάντων και τροχαλιών,
- Αποκατάσταση των συνδέσεων των εύκαµπτων αεραγωγών στην είσοδο/έξοδο της VAM,
- Oποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας
της µονάδας VAM.
(τεµ)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 82,00

Α.Τ. 06:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου συµπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 2002761),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7
W1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου συµπιεστή inverter (κωδ.
ανταλλακτικού 2002761), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιµή, η οποία είναι
δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.738,13

Α.Τ. 07:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 2043724 ή 2043748)
inverter συµπιεστή, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7
W1 ή RSXY 8 K7 W1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού
2043724 ή 2043748) inverter συµπιεστή, κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική
µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιµή, η οποία
είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.552,50

Α.Τ. 08:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας PCB (κωδ. ανταλλακτικού 1001619),
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7
W1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας PCB (κωδ.
ανταλλακτικού 1001619), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιµή, η οποία είναι
δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)
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ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 496,88

Α.Τ. 09:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου πυκνωτή (κωδ. ανταλλακτικού 1962226) εξωτερικού fan,
κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7
W1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου πυκνωτή (κωδ. ανταλλακτικού
1962226) εξωτερικού fan, κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου RSXY 10 K7 W1 ή RSXY 8 K7 W1. Στην τιµή, η οποία είναι
δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 56,25

Α.Τ. 10:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας (κωδ. ανταλλακτικού 073876 J),
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας (κωδ.
ανταλλακτικού 073876 J), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό
και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την
παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής
αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα
υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 440,63

Α.Τ. 11:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου αισθητήρα εσωτερικού στοιχείου (κωδ. ανταλλακτικού
063151 j), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 KJV 1 ή
FXYS 32 KJV 1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου αισθητήρα εσωτερικού στοιχείου
(κωδ. ανταλλακτικού 063151 j), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 KJV 1 ή FXYS 32 KJV 1. Στην τιµή, η οποία είναι
δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,63
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Α.Τ. 12:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 061907 J) του
ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 40 K7 V1 KJV ή FXYS 32 KJV 1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ.
ανταλλακτικού 061907 J) του ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN
τύπου FXYS 40 K7 V1 KJV ή FXYS 32 KJV 1. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για
όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία,
υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού
και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής
αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα
υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 356,25

Α.Τ. 13:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 1400425) του
ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS (80-100) K7 V1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ.
ανταλλακτικού 1400425) του ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN
τύπου FXYS (80-100) K7 V1. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη
διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και
µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την
παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής
αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα
υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 431,25

Α.Τ. 14:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ. ανταλλακτικού 140043 J) του
ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS 125 K7 V1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτροκινητήρα (κωδ.
ανταλλακτικού 140043 J) του ανεµιστήρα εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN
τύπου FXYS 125 K7 V1. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της
συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 612,50

Α.Τ. 15:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας αντλίας συµπυκνωµάτων (κωδ. ανταλλακτικού 1010079 ή
1075540 ή 107554J) εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας αντλίας συµπυκνωµάτων (κωδ.
ανταλλακτικού 1010079 ή 1075540 ή 107554J) εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN
τύπου FXYS. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της
συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
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(τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 255,00

Α.Τ. 16:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση ενός σετ (αποτελούµενο από δύο τεµάχια) φίλτρων αέρα (κωδ.
ανταλλακτικών 0371238 & 0371245) για εσωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση ενός σετ (αποτελούµενο από δύο τεµάχια)
φίλτρων αέρα (κωδ. ανταλλακτικών 0371238 & 0371245) για εσωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη
διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και
µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την
παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής
αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα
υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(σετ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 271,88

Α.Τ. 17:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου χειριστηρίου θερµοστατικού κέντρου (κωδ. ανταλλακτικού
BRC1D528) εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου χειριστηρίου θερµοστατικού κέντρου
(κωδ. ανταλλακτικού BRC1D528) εσωτερικής µονάδας VRV  INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 121,88

Α.Τ. 18:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου συµπιεστή inverter (κωδ. ανταλλακτικού 1968387),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου
RSEY 10 KJ Y1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου συµπιεστή inverter (κωδ.
ανταλλακτικού 1968387), κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιµή, η οποία
είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.961,56
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Α.Τ. 19:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας κεντρικής πλακέτας (ΑΡ1) (κωδ. ανταλλακτικού 0809872),
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου
RSEY 10 KJ Y1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας κεντρικής πλακέτας (ΑΡ1) (κωδ.
ανταλλακτικού 0809872), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιµή, η οποία
είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται
οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του
νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς
και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο
του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης
του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 717,50

Α.Τ. 20:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας  πλακέτας (ΑΡ2) inverter συµπιεστή (κωδ. ανταλλακτικού
1580275 ή 1580299), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου
συστήµατος) τύπου RSEY 10 KJ Y1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας πλακέτας (ΑΡ2)inverter συµπιεστή
(κωδ. ανταλλακτικού 1580275 ή 1580299), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική
µονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην
τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.003,75

Α.Τ. 21:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας  µικρής πλακέτας (ΑΡ3) (κωδ. ανταλλακτικού 08098656),
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου
RSEY 10 KJ Y1.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριας µικρής πλακέτας (ΑΡ3) (κωδ.
ανταλλακτικού 08098656), κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN (τρισωλήνιου συστήµατος) τύπου RSEY 10 KJ Y1. Στην τιµή, η οποία
είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 403,13
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Α.Τ. 22:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου άξονα πτερωτής και κουζινέτων (κωδ. ανταλλακτικού 037125
J), κατάλληλων για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN τύπου FXYS.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου άξονα πτερωτής και κουζινέτων
(κωδ. ανταλλακτικού 037125 J), κατάλληλων για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV
INVERTER DAIKIN τύπου FXYS. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη
διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και
µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την
παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής
αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα
υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 65,63

Α.Τ. 23:

:Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των µονάδων µε ψυκτικό υγρό R407C.

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των µονάδων µε ψυκτικό υγρό
R407C. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση του ψυκτικού
υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθµιση, υλικό και µικροϋλικό απαιτείται
για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Kg)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,89

Α.Τ. 24:

:Εργασία για εντοπισµό και αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού ανά γκρουπ µονάδων.

Εργασία για εντοπισµό και αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού ανά γκρουπ
µονάδων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά Τεύχη. Στην
τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία εντοπισµού και αποκατάστασης διαρροών, υλικά
(το φρέον αποτιµάται ξεχωριστά) και µικροϋλικά, ανηγµένα σε εργασία, για την
παράδοσή του γκρουπ µονάδων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Τιµή για ένα γκρουπ µονάδων - Η εξωτερική µονάδα µε τις αντίστοιχες εσωτερικές)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 81,12

Α.Τ. 25:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου συµπιεστή inverter TWIN, κατάλληλου για τοποθέτηση σε
εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου συµπιεστή inverter TWIN,
κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER DAIKIN HAIER τύπου
AU96NFTBHA. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της
συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.687,50
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Α.Τ. 26:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας IGBT OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε
εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας IGBT OUT, κατάλληλης για
τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 602,40

Α.Τ. 27:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση
σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN OUT,
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου
AU96NFTBHA. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της
συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.008,53

Α.Τ. 28:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για τοποθέτηση σε
εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας πλακέτας MAIN OUT, κατάλληλης για
τοποθέτηση σε εξωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AU96NFTBHA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 702,67

Α.Τ. 29:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN IN, κατάλληλης για τοποθέτηση
σε εσωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας κεντρικής πλακέτας MAIN IN,
κατάλληλης για τοποθέτηση σε εσωτερική µονάδα VRV INVERTER HAIER τύπου
AD452FIBHA. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της
συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
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(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 442,61

Α.Τ. 30:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου χειριστηρίου θερµοστατικού κέντρου εσωτερικής µονάδας
VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου χειριστηρίου θερµοστατικού
κέντρου εσωτερικής µονάδας VRV INVERTER HAIER τύπου AD452FIBHA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 121,55

Α.Τ. 31:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου µοτέρ φυγοκεντρικού ανεµιστήρα, κατάλληλου για
τοποθέτηση σε µονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM  DAIKIN παντός τύπου µε ικανότητα παροχής αέρα από 800
έως 2000m3/h.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου µοτέρ φυγοκεντρικού ανεµιστήρα,
κατάλληλου για τοποθέτηση σε µονάδα εναλλάκτη θερµότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN
παντός τύπου µε ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m3/h.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικρουλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την Επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 356,25

Α.Τ. 32:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας ηλεκτρονικής πλακέτας, κατάλληλης για τοποθέτηση σε
µονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου µε ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m3/h.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιας ηλεκτρονικής πλακέτας, κατάλληλης
για τοποθέτηση σε µονάδα εναλλάκτη θερµότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου
µε ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m3/h.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικρουλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την Επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 647,50
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Α.Τ. 33:

:Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου µοτέρ κίνησης διαφραγµάτων κατάλληλου για τοποθέτηση
σε µονάδα εναλλάκτη αέρα - αέρα VAM DAIKIN παντός τύπου µε ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m3/h.

Προµήθεια προσκόµιση και τοποθέτηση καινούργιου µοτέρ κίνησης διαφραγµάτων,
κατάλληλου για τοποθέτηση σε µονάδα εναλλάκτη θερµότητας αέρα - αέρα VAM DAIKIN
παντός τύπου µε ικανότητα παροχής αέρα από 800 έως 2000m3/h.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικρουλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η Επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την Επιτροπή ∆ιοίκησης του Εφετείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 103,13

Α.Τ. 34:

:Εργασίες αντικατάστασης R22 µε R422D σε GROUP εξωτερικής - εσωτερικών µονάδων DAIKIN RSXY - ρυθµίσεις.

Εργασίες αντικατάστασης R22 µε R422D σε GROUP εξωτερικής - εσωτερικών µονάδων
DAIKIN RSXY - ρυθµίσεις, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά
Τεύχη. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία και υλικά (το φρέον αποτιµάται
ξεχωριστά) ανηγµένα σε εργασία, για την παράδοσή του γκρουπ µονάδων σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
(Τιµή για ένα γκρουπ µονάδων - Η εξωτερική µονάδα µε τις αντίστοιχες εσωτερικές)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.710,18

Α.Τ. 35:

:Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των µονάδων µε ψυκτικό υγρό R422D.

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των µονάδων µε ψυκτικό υγρό
R422D. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση του ψυκτικού
υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθµιση, υλικό και µικροϋλικό απαιτείται
για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Kg)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

26,89

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

       ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                     

 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ∆ιεθυντής της ∆/νσης Υποστήριξης Έργων

           ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

     ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


