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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Παράρτηµα III

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, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 004:

Παρουσία Τεχνίτη Ψυκτικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή.

Παρουσία Τεχνίτη Ψυκτικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 005:

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα
λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)
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ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 006:

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Σιδηρουργού - Αλουµινά, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Σιδηρουργού - Αλουµινά, όταν αυτό ζητηθεί από την
υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 007:

Ελεγχος καλής λειτουργίας υφιστάµενων λεβήτων - καυστήρων και ρύθµισή τους, καθώς και έκδοση των
αντίστοιχων φύλλων ελέγχου.

Ελεγχος καλής λειτουργίας υφιστάµενων λεβήτων - καυστήρων και ρύθµισή τους, καθώς
και η έκδοση των αντίστοιχων φύλλων ελέγχου σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην ΥΑ
189533/07-11-2011 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2654-Β/09.11.11) και την τεχνική περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(1 µήνας)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 008:

∆ιάθεση Υπευθύνου Αερίου.

∆ιάθεση Υπευθύνου Αερίου σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 µήνας)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 009:

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. 010:

Προµήθεια µηχανισµού δοχείου πλύσης λεκάνης χαµηλής πίεσης, πλήρης.

Προµήθεια µηχανισµού δοχείου πλύσης λεκάνης χαµηλής πίεσης, πλήρης, 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)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00
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Α.Τ. 011:

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

Α.Τ. 012:

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. 013:

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής ή εντοιχιζόµενης
τοποθέτησης, 3/4" της GROHE, µε την απαραίτητη σωλήνωση πλήρης.

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής ή
εντοιχιζόµενης τοποθέτησης, 3/4" της GROHE, µε την απαραίτητη σωλήνωση, 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)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 135,70

Α.Τ. 014:

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιµατιστικών µονάδων µε ψυκτικό υγρό R134Α.

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιµατιστικών µονάδων µε ψυκτικό
υγρό R134Α. 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)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,95

Α.Τ. 015:

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιµατιστικών µονάδων µε ψυκτικό υγρό R410Α.

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των κλιµατιστικών µονάδων µε ψυκτικό
υγρό R410Α. 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)
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ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 016:

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 MASTER TL-D Super 80 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,00

Α.Τ. 017:

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 MASTER TL-D Super 80 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,05

Α.Τ. 018:

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24d-2.

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 4000 K,
G24d-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 2P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 019:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού οικονοµίας Compact 11W, 220-240V, ~ 4000 K, 640 Lumen, Ε27.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού οικονοµίας Compact 11W, 220-240V, ~ 4000 K, 640
Lumen, Ε27, 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 DINT LL 11W/840 E27 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00
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Α.Τ. 020:

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 250W/D.

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 250W/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 250/D της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 40,34

Α.Τ. 021:

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

Α.Τ. 022:

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. 023:

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. 024:

Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού 36W ή για δύο (2)
λαµπτήρες φθορισµού 18W.

Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα
φθορισµού 36W ή για δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού 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.
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(Ενδεικτικού τύπου SCHWABE L36W/802H/230V/50Hz/SB ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,20

Α.Τ. 025:

Προµήθεια διακόπτη χωνευτού, απλού, καφέ χρώµατος, αλουµινίου, πλήρης.

Προµήθεια διακόπτη χωνευτού, απλού, καφέ χρώµατος, αλουµινίου, πλήρης, µεταφορά
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του διακόπτη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Valena της Legrand ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,01

Α.Τ. 026:

Προµήθεια διακόπτη χωνευτού, κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, καφέ χρώµατος, αλουµινίου, πλήρης.

Προµήθεια διακόπτη χωνευτού, κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, καφέ χρώµατος, αλουµινίου,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του διακόπτη, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Valena της Legrand ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,02

Α.Τ. 027:

Προµήθεια ρευµατοδότη SCHUKO διµερή, χωνευτού, καφέ χρώµατος, αλουµινίου, πλήρης, εντάσεως 16 Α.

Προµήθεια ρευµατοδότη SCHUKO διµερή, χωνευτό, καφέ χρώµατος, αλουµινίου, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ρευµατοδότη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου Valena της LEGRAND ή ισοδύναµου τύπου).
(1 τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,70

Α.Τ. 028:

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
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Α.Τ. 029:

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

Α.Τ. 030:

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. 031:

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. 032:

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

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 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.
Τριπολικός, εντάσεως 10Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,00
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Α.Τ. 033:

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

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 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.
Τριπολικός, εντάσεως 16Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,00

Α.Τ. 034:

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

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 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.
Τριπολικός, εντάσεως 20Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,00

Α.Τ. 035:

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

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 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.
Τριπολικός, εντάσεως 25Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,00

Α.Τ. 036:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 32 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 32 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.
Τριπολικός, εντάσεως 32Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,00
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Α.Τ. 037:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 40 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 40 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.
Τριπολικός, εντάσεως 40Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 33,00

Α.Τ. 038:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 50 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 50 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.
Τριπολικός, εντάσεως 50Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 39,00

Α.Τ. 039:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA, χαρακτηριστικών B και C,
ονοµαστικής έντασης 63 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 kA,
χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 63 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.
Τριπολικός, εντάσεως 63Α, 6 kA, χαρακτηριστικής B και C
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 39,00

Α.Τ. 040:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 16 kA, χαρακτηριστικής C,
ονοµαστικής έντασης 80 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 16kA,
χαρακτηριστικής C, ονοµαστικής έντασης 80Α, 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 80Α, 16kA, χαρακτηριστικής C
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 38,00
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Α.Τ. 041:

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 16 kA, χαρακτηριστικής C,
ονοµαστικής έντασης 100 Α.

Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 16kA,
χαρακτηριστικής C, ονοµαστικής έντασης 100Α, 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 100Α, 16kA, χαρακτηριστικής C
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 42,00

Α.Τ. 042:

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. 043:

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, 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)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,20

Α.Τ. 044:

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. 045:

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)
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∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,20

Α.Τ. 046:

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)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,80

Α.Τ. 047:

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. 048:

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. 049:

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
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Α.Τ. 050:

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. 051:

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).
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 156,00

Α.Τ. 052:

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 100A

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

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 52,50

Α.Τ. 053:

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 160A

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 160A, πλήρης, µεταφορά
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 67,00
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Α.Τ. 054:

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 250A

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 250A, πλήρης, µεταφορά
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 133,00

Α.Τ. 055:

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 100A.

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 100A,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της µαχαιρωτής ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,80

Α.Τ. 056:

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 160A.

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 160A,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της µαχαιρωτής ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 057:

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 250A.

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 250A,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της µαχαιρωτής ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 058:

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 400A.

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 400A,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της µαχαιρωτής ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,50
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Α.Τ. 059:

Προµήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων.

Προµήθεια ενδεικτικής λυχνίας τάσεως λειτουργίας ως 500V, πινάκων και πεδίων,
πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της ενδεικτικής λυχνίας, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,90

Α.Τ. 060:

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. 061:

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

Α.Τ. 062:

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. 063:

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



Σελίδα 15

Α.Τ. 064:

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. 065:

Προµήθεια τηλεφωνικού καλωδίου πλακέ 4 Χ RJ11 (λευκό ή µαύρο)

Προµήθεια τηλεφωνικού καλωδίου πλακέ 4 Χ RJ11 (λευκό ή µαύρο), πλήρες, 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)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,18

Α.Τ. 066:

Προµήθεια τηλεφωνικού καλωδίου σπιράλ, µήκους 1,50m, µε ακροδέκτες τ.4P4C, µαύρου χρώµατος, τ.
T205-44(208) KGD.

Προµήθεια τηλεφωνικού καλωδίου σπιράλ, µήκους 1,50m, µε ακροδέκτες τ.4P4C, µαύρου
χρώµατος, τ. T205-44(208) KGD, πλήρους, 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 τεµ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,30

Α.Τ. 067:

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. 068:

Προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, µε πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, µε οθόνη,
πλήρης.

Προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, µε πλήκτρα επιλογής,
επανάκληση, µε οθόνη, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της
τηλεφωνικής συσκευής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου T-60 της ALCATEL ή ισοδύναµου)
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(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 069:

Προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, µε πλήκτρα επιλογής, επανάκληση, ασπρόµαυρη
οθόνη LCD, αναγνώριση κλίσης,  προγραµµατιζόµενες τηλεφωνικές γραµµές, δυνατότητα πολλών αριθµών
ταχείας κλήσης, πλήρης.

Προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής επιτραπέζιας/επίτοιχης, µε πλήκτρα επιλογής,
επανάκληση, ασπρόµαυρη οθόνη LCD, αναγνώριση κλίσης, προγραµµατιζόµενες
τηλεφωνικές γραµµές, δυνατότητα πολλών αριθµών ταχείας κλήσης, πλήρης, µεταφορά
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση της τηλεφωνικής συσκευής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου 4019 της ALCATEL ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 74,00

Α.Τ. 070:

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων µε καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm, αυτοκόλλητου.

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 50 x 12 mm,
αυτοκόλλητου, σε τεµάχια των δύο µέτρων, για ευθεία συναρµολόγηση, µε το
αντίστοιχο καπάκι κλεισίµατος, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναµου)
(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,39

Α.Τ. 071:

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων µε καπάκι, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm, αυτοκόλλητου.

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων, επιδαπέδιου, οβάλ, διαστάσεων 75 x 18 mm,
αυτοκόλλητου, σε τεµάχια των δύο µέτρων, για ευθεία συναρµολόγηση, µε το
αντίστοιχο καπάκι κλεισίµατος, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδύναµου)
(1 m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,56

Α.Τ. 072:

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων µε καπάκι, διαστάσεων 150 x 50 mm, διµερούς

Προµήθεια πλαστικού καναλιού καλωδίων διαστάσεων 150 x 50 mm, διµερούς, σε
τεµάχια των δύο µέτρων, για ευθεία συναρµολόγηση µε το αντίστοιχο καπάκι
κλεισίµατος, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καναλιού, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(ενδεικτικού τύπου DLP της Legrand ή ισοδύναµου)
(1 m)
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ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,84

Α.Τ. 073:

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.

(Τιµή κατ' αποκοπή)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

3.726,08

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

                                  ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ                        ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ

  
                                            

    
             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

        Ο Τµηµατάρχης του Τµήµατος               Η ∆ιευθυντής της ∆/νσης                             
           Αυτεπιστασίας & Συντήρησης                                Έργων Υποδοµών ∆ικαιοσύνης

           

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ   ΣΟΦΙΑ ∆ΡΟΥΚΑ
                                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                

Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ ........................................................
απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. 


