
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Α.Τ. 001:

:Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδοµαδιαίως κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4)
ώρες εβδοµαδιαίως κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 450,00

Α.Τ. 002:

:Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή  σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα
λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή  σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.920,00

Α.Τ. 003:

:Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά
ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.760,00

Α.Τ. 004:

:Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα
λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.600,00

Α.Τ. 005:

:Εργασίες και έλεγχοι πίνακα µέσης τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα µέσης τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.



Σελίδα 2

(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.461,84

Α.Τ. 006:

:Εργασίες και έλεγχοι µετασχηµατιστών (ρητίνης), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι µετασχηµατιστών (ρητίνης), σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 007:

:Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαµηλής τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαµηλής τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.192,76

Α.Τ. 008:

:Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα
που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο
: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 009:

:Εργασίες και έλεγχοι πεδίων µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Εργασίες και έλεγχοι πεδίων µεταγωγής ∆ΕΗ-Η/Ζ, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)



Σελίδα 3

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 010:

:Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
(UPS).

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS),
σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται
στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.753,04

Α.Τ. 011:

:Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
(UPS).

Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα
µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 350,61

Α.Τ. 012:

:Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αναγγελιών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αναγγελιών, σύµφωνα µε την περιγραφή,
το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 400,00

Α.Τ. 013:

:Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Μικροφωνικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και
την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Μικροφωνικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΕΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή
και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
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∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.600,00

Α.Τ. 014:

:Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Κατά τα
λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.615,38

Α.Τ. 015:

:Εργασίες και έλεγχοι Οικοδοµικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής
και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : οικοδοµικές εγκαταστάσεις και στοιχεία.

Εργασίες και έλεγχοι Οικοδοµικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή
και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6.353,20

Α.Τ. 016:

:Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθµού, ως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή.

Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθµού, ως περιγράφεται
στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 100,00

Α.Τ. 017:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα,
γοµώσεως 6 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,68
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Α.Τ. 018:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα,
γοµώσεως 12 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,94

Α.Τ. 019:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου
Ρα, γοµώσεως 6 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,03

Α.Τ. 020:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου
Ρα, γοµώσεως 12 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 37,73

Α.Τ. 021:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα,
γοµώσεως 25 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,60
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Α.Τ. 022:

:Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg. Στην
τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω
συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν
απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής
οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ.
17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται
στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,61

Α.Τ. 023:

:Προσκόµιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωµατικών πυροσβεστήρων.

Προσκόµιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωµατικών πυροσβεστήρων
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(θέση)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,73

Α.Τ. 024:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6
kg, µε κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,10

Α.Τ. 025:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12
kg, µε κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,20
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Α.Τ. 026:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6
kg, µε κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,10

Α.Τ. 027:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12
kg, µε κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,20

Α.Τ. 028:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως
25 kg, µε κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 47,00

Α.Τ. 029:

:Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε
κατασβεστικό υλικό.

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5
ή 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και
οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ
618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα
αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00
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Α.Τ. 030:

:Υδραυλική δοκιµή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα

Υδραυλική δοκιµή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα. Στην τιµή
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την υδραυλική δοκιµή παντός
τύπου πυροσβεστήρα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση
τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,24

Α.Τ. 031:

:Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg

Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για
φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg, µε όλα τα υλικά
και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,50

Α.Τ. 032:

:Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg.

Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για
τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε όλα τα υλικά και
µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,06

Α.Τ. 033:

:Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2,
γοµώσεως 5 ή 6 kg

Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για
φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που
χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,75

Α.Τ. 034:

:Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά των παρελκοµένων του, κατάλληλο για φορητό
πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg

Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά των παρελκοµένων του κατάλληλο
για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg, µε όλα τα
υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(τεµ)
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∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,50

Α.Τ. 035:

:Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης, µετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg.

Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για
τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε όλα τα υλικά και
µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 62,12

Α.Τ. 036:

:Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2,
γοµώσεως 5 ή 6 kg

Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για
φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που
χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,75

Α.Τ. 037:

:Προµήθεια και τοποθέτηση µανόµετρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός
τύπου πυροσβεστήρα

Προµήθεια και τοποθέτηση µανόµετρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για
τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που
χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεµ)

∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,00

Α.Τ. 038:

:Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 6 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα
φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα
ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου ενώ η σήµανση του θα είναι και
αυτή σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική
περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη
νοµοθεσία.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 6 Kg

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,64
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Α.Τ. 039:

:Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα
φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα
ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου ενώ η σήµανση του θα είναι και
αυτή σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική
περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη
νοµοθεσία.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 12 Kg

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 48,17

Α.Τ. 040:

:Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg, πλήρης µε
τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και
σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ 3, ΕΝ 1866-98,
ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα
διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη, την κείµενη νοµοθεσία και την κοινοτική οδηγία 97/23/ΕΚ.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 6 kg

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 60,94

Α.Τ. 041:

:Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης µε
τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και
σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ 3, ΕΝ 1866-98,
ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα
διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη, την κείµενη νοµοθεσία και την κοινοτική οδηγία 97/23/ΕΚ.
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,16
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Α.Τ. 042:

:Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τοποθετηµένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα
επιτρέπει την εύκολη µετακίνησή του, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα στήριξης
του στον τοίχο, µε ελαστικό σωλήνα 3m ο οποίος θα µεταφέρεται σε εξέλικτρο. Ο
σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό διακοπής της εκροής και χοάνη.
Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΝ 1866-98, ΕΛΟΤ.ΕΝ 615 και θα
φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα
ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την
Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την
κείµενη νοµοθεσία.
(τεµ)
Τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 126,97

Α.Τ. 043:

:Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 5 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός µε κλείστρο, πλήρης µε το
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3 και θα φέρει σήµανση CE.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 5 kg

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 57,04

Α.Τ. 044:

:Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, διπλής οπής, πλήρης.

Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, διπλής οπής, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,50

Α.Τ. 045:

:Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µονής οπής, πλήρης.

Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µονής οπής, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00
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Α.Τ. 046:

:Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εντοιχιζόµενης τοποθέτησης, 3/4"
της River, πλήρης.

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου),
εντοιχιζόµενης τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 63,60

Α.Τ. 047:

:Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης, 3/4" της
River, πλήρης.

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής
τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 68,00

Α.Τ. 048:

:Προµήθεια φίλτρου αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρες.

Προµήθεια φίλτρου αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του φίλτρου αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,11

Α.Τ. 049:

:Προµήθεια σιφωνιού νιπτήρα, τύπου 'ακορντεόν', µονό, πλαστικό, µε µεταλλική έξοδο, 1 1/4" x Φ32, πλήρες.

Προµήθεια σιφωνιού νιπτήρα, τύπου 'ακορντεόν', µονό, πλαστικό, µε µεταλλική
έξοδο, 1 1/4" x Φ32, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του σιφωνιού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,82

Α.Τ. 050:

:Προµήθεια σετ, αποτελούµενο από µηχανισµό για δοχείο πλύσης τύπου αέρος Νο1, φλοτέρ κάθετο 3/8" και
µπουτόν, πλήρες.

Προµήθεια σετ, αποτελούµενο από µηχανισµό για δοχείο πλύσης τύπου αέρος Νο1,
φλοτέρ κάθετο 3/8" και µπουτόν, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του µηχανισµού δοχείου πλύσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)



Σελίδα 13

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,30

Α.Τ. 051:

:Προµήθεια φλοτέρ 1/2" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία
πλύσης χαµηλής πίεσης, µε πλαϊνή παροχή νερού, πλήρες.

Προµήθεια φλοτέρ 1/2" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο,
κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαµηλής πίεσης, µε πλαϊνή παροχή νερού,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φλοτέρ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,76

Α.Τ. 052:

:Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 0,6m.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 0,6m,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού
τύπου TL-D 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,38

Α.Τ. 053:

:Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,20m

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,20m,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού
τύπου TL-D 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,40

Α.Τ. 054:

:Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 58W, 5200 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,50m

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 58W, 5200 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,50m,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού
τύπου TL-D 58W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,20
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Α.Τ. 055:

:Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 1 x 8 W, για φωτιστικό ασφαλείας.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 1 x 8 W, για φωτιστικό ασφαλείας, µεταφορά επί τόπου
του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου T5 mini 8W της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,40

Α.Τ. 056:

:Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού 2 ακίδων, 18W/840.

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού 2 ακίδων, 18W/840, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/840 της
PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 057:

:Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2.

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου PL-C 4P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,10

Α.Τ. 058:

:Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 400W/D.

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 400W/D,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου HQI - T 400/D της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 49,90
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Α.Τ. 059:

:Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 22W.

Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 22W, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου S2 4-22W της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,43

Α.Τ. 060:

:Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 65W.

Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ) κατάλληλου για λαµπτήρα 65W, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
(ενδεικτικού τύπου S10 4-65W της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,43

Α.Τ. 061:

:Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες 18W τύπου PL-C 4P.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες
18W τύπου PL-C 4P, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του
µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδ. τύπος QUICKTRONIC QTP-T/E 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµος)
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 19,62

Α.Τ. 062:

:Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες T8, 18W.

Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες
T8, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου ELT AC 12/23-B2-SC ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,80

Α.Τ. 063:

:Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 36W.

Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα
T8, 36W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου ELT AC 14/23-B2-SC ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
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∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,89

Α.Τ. 064:

:Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 58W.

Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα
T8, 58W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου ELT AC 1-6/23-B2-SC ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,59

Α.Τ. 065:

:Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα PL-C 2P, 18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα
PL-C 2P, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου ELT BE-218-TC-2 ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,06

Α.Τ. 066:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 10 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 10 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μονοπολικός, εντάσεως 10Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 067:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 16 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 16 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μονοπολικός, εντάσεως 16Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00
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Α.Τ. 068:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 20 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 20 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μονοπολικός, εντάσεως 20Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 069:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 25 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 25 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και
γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Μονοπολικός, εντάσεως 25Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 070:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικής K,
ονοµαστικής έντασης 10 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA,
χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 10Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τριπολικός, εντάσεως 10Α, 6kA, χαρακτηριστικής K
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 071:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικής K,
ονοµαστικής έντασης 16 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA,
χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 16Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τριπολικός, εντάσεως 16Α, 6kA, χαρακτηριστικής K
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,00
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Α.Τ. 072:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικής K,
ονοµαστικής έντασης 20 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA,
χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 20Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τριπολικός, εντάσεως 20Α, 6kA, χαρακτηριστικής K
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,00

Α.Τ. 073:

:Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικής K,
ονοµαστικής έντασης 25 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA,
χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 25Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Τριπολικός, εντάσεως 25Α, 6kA, χαρακτηριστικής K
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,00

Α.Τ. 074:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,00

Α.Τ. 075:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,92

Α.Τ. 076:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
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ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,00

Α.Τ. 077:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,20

Α.Τ. 078:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 079:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,36

Α.Τ. 080:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,20

Α.Τ. 081:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 80Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 80Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
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∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,80

Α.Τ. 082:

:Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 100Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 100Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,16

Α.Τ. 083:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης
25Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
∆ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (2x25A/30mA).
(1 τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 084:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης
40Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
∆ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (2x40A/30mA).
(1 τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 085:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης
63Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
∆ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (2x63A/30mA).
(1 τεµ)
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ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,00

Α.Τ. 086:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής
έντασης 25Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (4x25A/30mA).
(1 τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 68,00

Α.Τ. 087:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής
έντασης 40Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (4x40A/30mA).
(1 τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 68,00

Α.Τ. 088:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής
έντασης 63Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (4x63A/30mA).
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 105,00

Α.Τ. 089:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής
έντασης 80Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 80Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (4x80A/30mA).
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(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 156,00

Α.Τ. 090:

:Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής
έντασης 100Α,  ρεύµα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).

Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι
διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN 61008.
Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 100Α, ρεύµα διαρροής 30 mA (4x100A/30mA).
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 170,00

Α.Τ. 091:

:Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,0 mm2.

Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής
1,0 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,13

Α.Τ. 092:

:Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,5 mm2.

Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής
1,5 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,18

Α.Τ. 093:

:Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 2,5 mm2.

Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής
2,5 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,29
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Α.Τ. 094:

:Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 4 mm2.

Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 4
mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,46

Α.Τ. 095:

:Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, τριπολικού, διατοµής 3 χ 1,5 mm2

Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)
Τριπολικό
∆ιατοµής: 3 Χ 1,5mm2

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,66

Α.Τ. 096:

:Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, τριπολικού, διατοµής 3 χ 2,5 mm2

Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)
Τριπολικό
∆ιατοµής: 3 Χ 2,5mm2

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,99

Α.Τ. 097:

:Προµήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραµµένων ζευγών, κατάλληλο για µεταφορά φωνής και δεδοµένων
(Voice-Data).

Προµήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραµµένων ζευγών, κατάλληλο για µεταφορά
φωνής και δεδοµένων (Voice-Data), πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του καλωδίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,48

Α.Τ. 098:

:Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά ποσοστού (περίπου 10%) του αθροίσµατος των
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και ∆ του Προϋπολογισµού Ποσοτήτων και ∆απάνης. Κατά τα λοιπά
ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
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(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

17.304,34

(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


