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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Παράρτηµα III

Α.Τ. 01:

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. 02:

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

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - Ηλεκτρονικού, 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. 03:

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. 04:

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)

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 05:

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
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τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,68

Α.Τ. 06:

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. 07:

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. 08:

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 ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος
της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,10

Α.Τ. 09:

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)
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,20

Α.Τ. 10:

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
ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 11:

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. 12:

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. 13:

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. 14:

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,75

Α.Τ. 15:

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)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,50

Α.Τ. 16:

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. 17:

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. 18:

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 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.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 6 Kg
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,64

Α.Τ. 19:

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 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.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 12 Kg

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 48,17

Α.Τ. 20:

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.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 5 kg

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 57,04

Α.Τ. 21:

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
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Α.Τ. 22:

Προµήθεια µηχανισµού εκκένωσης (κουµπωτού), δοχείου πλύσης λεκάνης χαµηλής πίεσης, µε ρυθµιζόµενη
υπερχείλιση, Νο1 ή Νο2 βαρέως τύπου, πλήρους.

Προµήθεια µηχανισµού εκκένωσης, δοχείου πλύσης λεκάνης χαµηλής πίεσης, πλήρους. Ο
µηχανισµός αποτελείται από κορµό (κουµπωτό), πλήρη, κατασκευασµένο από πλαστικό
ABS µε ρυθµιζόµενη υπερχείλιση, παξιµάδι (αντάπτορα), µπουτόν Νο1 ή Νο2 βαρέως
τύπου, σωληνάκι σιλικόνης, λάστιχο στεγανοποίησης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µηχανισµού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,64

Α.Τ. 23:

Προµήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία
πλύσης χαµηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού, πλήρους.

Προµήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο,
κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαµηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού,
πλήρους.
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 ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,82

Α.Τ. 24:

Προµήθεια µηχανισµού αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρους.

Προµήθεια µηχανισµού αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρους, µεταφορά επί τόπου του έργου
µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µηχανισµού αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου ideal standard active slim line ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 25:

Προµήθεια θερµοστάτη ηλεκτρικού θερµοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών.

Προµήθεια θερµοστάτη ηλεκτρικού θερµοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του θερµοστάτη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,40
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Α.Τ. 26:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB  (κωδ. ανταλλακτικού
43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR ROTARY DA 421A3FB
(κωδ. ανταλλακτικού 43041795), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα
TOSHIBA. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.700,00

Α.Τ. 27:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M  (κωδ. ανταλλακτικού
43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου COMPRESSOR S-DA351A3FB-23M  (κωδ.
ανταλλακτικού 43041796), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.950,00

Α.Τ. 28:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN  (κωδ. ανταλλακτικού 43121742), κατάλληλου
για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN (κωδ. ανταλλακτικού
43121742), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 380,00

Α.Τ. 29:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ. ανταλλακτικού 43149377),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY LP (κωδ.
ανταλλακτικού 43149377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
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σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 310,00

Α.Τ. 30:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V375), κατάλληλου για
τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού
4316V375), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 31:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού 43A6V401),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY (κωδ. ανταλλακτικού
43A6V401), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 430,00

Α.Τ. 32:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429 (κωδ.
ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSY INTERFACE MCC-1429
(κωδ. ανταλλακτικού 4316V376), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα
TOSHIBA. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό
είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 675,00
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Α.Τ. 33:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V378), κατάλληλου για
τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού
4316V378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 105,00

Α.Τ. 34:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V377), κατάλληλου για
τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού
4316V377), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 880,00

Α.Τ. 35:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού 4316V324), κατάλληλου για
τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD (κωδ. ανταλλακτικού
4316V324), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 480,00

Α.Τ. 36:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ. ανταλλακτικού 4316V325),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου PC BOARD ASSEMBLY (κωδ.
ανταλλακτικού 4316V325), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη



Σελίδα 10

σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 435,00

Α.Τ. 37:

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

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των 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)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 38:

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. 39:

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. 40:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, µήκους 0,6m.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 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/865 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,00
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Α.Τ. 41:

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. 42:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, µήκους 1,20m.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 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/865 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,05

Α.Τ. 43:

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K, G24d-2.

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 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/830 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 44:

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K, G24d-3.

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K,
G24d-3, 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 PL-C/2P 26W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 45:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, µήκους 0,3m.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, µήκους 0,3m,
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 30cm της PHILIPS ή ισοδύναµου).
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(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,76

Α.Τ. 46:

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών (HIT-DE),  150W, 12000 Lumen.

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen,
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 - TS 150/WDL της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,50

Α.Τ. 47:

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µε ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24µοίρες, GU5.3, 20X1 τουλάχιστον
5000h.

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µε ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24µοίρες,
GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h, 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 DECOSTAR 51 ECO FL 48865 35W 24µοίρες 12V GU5.3
της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,20

Α.Τ. 48:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού οικονοµίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, Ε27.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού οικονοµίας Compact 7W, 220-240V, 380 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 7W E27 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 49:

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, Ε27.

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 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 FCY 18W E27 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,75
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Α.Τ. 50:

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, MR 16 (τ. καρφί).

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), κατάλληλο για εγκατάσταση
σε ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, 4100 cd, MR 16 (τ. καρφί), τουλάχιστον 2000h,
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.
(1 τεµ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,20

Α.Τ. 51:

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, µε κάλυκα GU10, γωνία δέσµης (Flood) 30-35 µοίρες.

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, µε κάλυκα GU10 και γωνία
δέσµης (Flood) 30-35 µοίρες, 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 HALOPAR16 FL 50W GU10 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,40

Α.Τ. 52:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) ή δύο (2) λαµπτήρες
φθορισµού D/E ή T/E, 18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
ή δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού D/E ή T/E, 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 QTP-T/E 1x18, 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,80

Α.Τ. 53:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού Τ8,
18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
σωληνωτό λαµπτήρα φθορισµού Τ8, 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 QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,73
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Α.Τ. 54:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο  (2) λαµπτήρες φθορισµού Τ8,
2x18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 2x18W, 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 QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,45

Α.Τ. 55:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού Τ8,
36W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
σωληνωτό λαµπτήρα φθορισµού Τ8, 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 QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x36 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,73

Α.Τ. 56:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού Τ8,
2x36W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 2x36W, 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 QUICKTRONIC QT-FIT8  2x36 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,54

Α.Τ. 57:

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερεις (4)
λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3)
ή τέσσερεις (4) σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 3x18W ή 4x18W, 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 QUICKTRONIC QT-FIT8  3x/4x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,65
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Α.Τ. 58:

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. 59:

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. 60:

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. 61:

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. 62:

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)
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ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 63:

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. 64:

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. 65:

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

Α.Τ. 66:

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
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Α.Τ. 67:

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. 68:

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. 69:

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 20 Α, 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)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,50

Α.Τ. 70:

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. 71:

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α, 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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ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,50

Α.Τ. 72:

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. 73:

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. 74:

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. 75:

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. 76:

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.
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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. 77:

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. 78:

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)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,00

Α.Τ. 79:

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
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Α.Τ. 80:

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. 81:

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. 82:

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. 83:

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)
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 170,00

Α.Τ. 84:

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. 85:

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. 86:

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. 87:

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. 88:

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
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∆ιατοµής: 3 Χ 2,5mm2

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,99

Α.Τ. 89:

Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, τριπολικού, διατοµής 3 χ 4 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 4mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,54

Α.Τ. 90:

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. 91:

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. 92:

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)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,84
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Α.Τ. 93:

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. 94:

Προµήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώµατος τύπου spot, δύο (2) λαµπτήρων
φθορισµού συµπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισµού ασφαλείας.

Προµήθεια ηλεκτρονικού ΚΙΤ διευθυνσιοδότησης φωτιστικού σώµατος τύπου spot, δύο
(2) λαµπτήρων φθορισµού συµπαγούς τύπου 18W - 230V, κατάλληλου για πίνακα
φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συµβατικά Τεύχη
της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ΚΙΤ, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου V-CG-S 4-400W monitoring module ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 95:

Προµήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας µε διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό σώµα ασφαλείας οδεύσεων
διαφυγής ή πορείας, µε ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού Τ16 8W - 230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισµού
ασφαλείας.

Προµήθεια ηλεκτρονικού ballast τύπου πλακέτας µε διευθυνσιοδότηση, για φωτιστικό
σώµα ασφαλείας όδευσης διαφυγής ή πορείας, µε ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού Τ16 8W -
230V, κατάλληλου για πίνακα φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή
και λοιπά Συµβατικά Τεύχη της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ηλεκτρονικού ballast, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου PCB Style-EVG 13.3 V-CG-S monitoring module ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 95,00

Α.Τ. 96:

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)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

3.326,49

(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. 


