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

2η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Α.Τ. 001:

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

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

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 450,00

Α.Τ. 002:

Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή - 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. 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:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα
που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ.

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

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 866,15

Α.Τ. 008:

Εργασίες και έλεγχοι ∆ικτύων Λυµάτων - Ακαθάρτων - Οµβρίων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής
και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι ∆ικτύων Λυµάτων - Ακαθάρτων - Οµβρίων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.106,16

Α.Τ. 009:

Εργασίες και έλεγχοι Αντλητικών Συγκροτηµάτων ή Αντλιών Λυµάτων - Ακαθάρτων - Οµβρίων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Αντλητικών Συγκροτηµάτων ή Αντλιών Λυµάτων - Ακαθάρτων -
Οµβρίων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο
κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά
ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 859,96
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Α.Τ. 010:

Εργασίες και έλεγχοι λεβήτων θερµού νερού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα
που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.200,00

Α.Τ. 011:

Εργασίες και έλεγχοι καυστήρων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.200,00

Α.Τ. 012:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύου φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα
που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο
: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 737,40

Α.Τ. 013:

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών - κυκλοφορητών κεντρικής θέρµανσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.938,77
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Α.Τ. 014:

Εργασίες και έλεγχοι εναλλακτών θερµότητας τύπου κελύφους-αυλού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 163,63

Α.Τ. 015:

Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κεντρικής θέρµανσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 212,28

Α.Τ. 016:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κεντρικής θέρµανσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

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

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.509,20

Α.Τ. 017:

Εργασίες και έλεγχοι υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτηµάτων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και
την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4.200,00
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Α.Τ. 018:

Εργασίες και έλεγχοι πύργων ψύξης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.200,00

Α.Τ. 019:

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών-κυκλοφορητών κλιµατισµού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.400,22

Α.Τ. 020:

Εργασίες και έλεγχοι ανοικτών δοχείων διαστολής κλιµατισµού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής
και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 318,40

Α.Τ. 021:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κλιµατισµού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής
και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.509,20
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Α.Τ. 022:

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων induction-αυτοµατισµού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15.680,00

Α.Τ. 023:

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων fan coil - αυτοµατισµών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 340,00

Α.Τ. 024:

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit) - εξωτερικών µονάδων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit) - εξωτερικών
µονάδων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο
κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 721,85

Α.Τ. 025:

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit) - εσωτερικών µονάδων, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων διαιρούµενου τύπου (split unit) - εσωτερικών
µονάδων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο
κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 472,25
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Α.Τ. 026:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων freon, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 268,69

Α.Τ. 027:

Εργασίες και έλεγχοι κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων - αυτοµατισµών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 950,00

Α.Τ. 028:

Εργασίες και έλεγχοι φυγοκεντρικών ανεµιστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.100,00

Α.Τ. 029:

Εργασίες και έλεγχοι εξαεριστήρων οροφής (φυγοκεντρικών/αξονικών), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.100,00



Σελίδα 8

Α.Τ. 030:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων αεραγωγών-στοµίων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

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

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.118,77

Α.Τ. 031:

Εργασίες και έλεγχοι µόνιµου υδροδοτικού δικτύου και δικτύου καταιονητήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

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

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 919,38

Α.Τ. 032:

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

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

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 553,92

Α.Τ. 033:

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και
την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ.

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

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 276,96
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Α.Τ. 034:

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

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

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.250,00

Α.Τ. 035:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV), σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(CCTV).

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

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 621,62

Α.Τ. 036:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήµατος Αιθουσών, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήµατος Αιθουσών,
σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.500,00

Α.Τ. 037:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.461,84
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Α.Τ. 038:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 039:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.461,84

Α.Τ. 040:

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

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

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 943,29

Α.Τ. 041:

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

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

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 943,29
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Α.Τ. 042:

Εργασίες και έλεγχοι Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) και δοκιµών λειτουργίας του, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

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

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.200,00

Α.Τ. 043:

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

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

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.153,04

Α.Τ. 044:

Εργασίες και έλεγχοι Τοπικού Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ UPS.

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 175,30

Α.Τ. 045:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ισχυρών Ρευµάτων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την
συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.

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

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.260,05
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Α.Τ. 046:

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών (x-rays), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής
και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών (x-rays), σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.050,00

Α.Τ. 047:

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ανίχνευσης Μετάλλων επί ατόµων (Μαγνητικές Πύλες), σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Συσκευών Ανίχνευσης Μετάλλων επί ατόµων (Μαγνητικές Πύλες),
σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και τη συχνότητα που ορίζονται στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 550,00

Α.Τ. 048:

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

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

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.588,30

Α.Τ. 049:

Γενική συντήρηση αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hp έως 4Hp.

Γενική συντήρηση αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hp έως 4Hp. Περιλαµβάνει (σε
υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον τον επιµελή καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά
των αντλιών από τα υπάρχοντα ιζήµατα, επικαθίσεις και βρωµιές µε ειδικά υγρά
καθαρισµού, την αντικατάσταση ρουλεµάν, µηχανικού στυπιοθλίπτη, σετ ο-ρινκ, την
συντήρηση περιέλιξης και εξωτερικών µεταλλικών µερών κλπ σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 192,00

Α.Τ. 050:

Αντικατάσταση περιέλιξης κινητήρα αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hp έως 4Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης κινητήρα αντλίας αποστράγγισης ισχύος από 1Hp έως 4Hp
(σε υλικά και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 174,00

Α.Τ. 051:

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp.

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp. Περιλαµβάνει (σε
υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:
- Αντικατάσταση ρουλεµάν κινητήρων (2τεµ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεµάν αντλιών (2τεµ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόµπλερ και των παρεµβυσµάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαµαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιµαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιµελή καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωµιές µε
αµµοβολή και µε ειδικά υγρά καθαρισµού,
- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ µε αντισκωριακά
χρώµατα, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 255,50

Α.Τ. 052:

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp.

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp.
Περιλαµβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:
- Αντικατάσταση ρουλεµάν κινητήρων (2τεµ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεµάν αντλιών (2τεµ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόµπλερ και των παρεµβυσµάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαµαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιµαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιµελή καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωµιές µε
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αµµοβολή και µε ειδικά υγρά καθαρισµού,
- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ µε αντισκωριακά
χρώµατα, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 316,00

Α.Τ. 053:

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp.

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp.
Περιλαµβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:
- Αντικατάσταση ρουλεµάν κινητήρων (2τεµ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεµάν αντλιών (2τεµ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόµπλερ και των παρεµβυσµάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαµαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιµαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιµελή καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωµιές µε
αµµοβολή και µε ειδικά υγρά καθαρισµού,
- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ µε αντισκωριακά
χρώµατα, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 420,00

Α.Τ. 054:

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp (υλικά και
εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 127,73
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Α.Τ. 055:

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp
(υλικά και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 157,73

Α.Τ. 056:

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp
(υλικά και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 271,73

Α.Τ. 057:

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp.

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος έως 1Hp (υλικά και
εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 217,73

Α.Τ. 058:

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp.

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 1Hp έως 4Hp (υλικά
και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 277,73
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Α.Τ. 059:

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp.

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 4Hp έως 10Hp (υλικά
και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 367,73

Α.Τ. 060:

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. 061:

∆ιάθεση Υπευθύνου Αερίου.

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

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 062:

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.

Γενική συντήρηση µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.
Περιλαµβάνει (σε υλικά και εργασία) κατ' ελάχιστον:
- Αντικατάσταση ρουλεµάν κινητήρων (2τεµ / κινητήρα),
- Αντικατάσταση ρουλεµάν αντλιών (2τεµ/αντλία),
- Λίπανση,
- Επισκευή αξόνων (όπου είναι αναγκαίο),
- Αντικατάσταση φλαντζών στεγανοποίησης,
- Αντικατάσταση κόµπλερ και των παρεµβυσµάτων αυτών,
- Αντικατάσταση σαλαµαστρών,
- Αντικατάσταση βιδών και παξιµαδιών (όπου είναι αναγκαίο),
- Έλεγχο, συντήρηση περιέλιξης και αντικατάσταση ακροδεκτών,
- Επιµελή καθαρισµό εξωτερικά και εσωτερικά από επικαθίσεις και βρωµιές µε
αµµοβολή και µε ειδικά υγρά καθαρισµού,
- Εξωτερική βαφή των αντλιών, των κινητήρων και των βάσεων κλπ µε αντισκωριακά
χρώµατα, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνονται η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση των αντλιών µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
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ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 622,50

Α.Τ. 063:

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.

Αντικατάσταση περιέλιξης µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp
(σε υλικά και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 553,73

Α.Τ. 064:

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp.

Αντικατάσταση άξονα µοναφασικής/τριφασικής αντλίας ισχύος από 10Hp έως 30Hp
(υλικά και εργασία) σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
Στο προσφερόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται και η αποσύνδεση και απεγκατάσταση, η
µεταφορά από και προς επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση, η συναρµολόγηση,
καθώς και η πλήρης επανεγκατάσταση και επανασύνδεση της αντλίας µε τα αντίστοιχα
δίκτυα, δοκιµές λειτουργίας και γενικά πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρικής
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 487,73

Α.Τ. 065:

∆ιαγνωστικός έλεγχος, ρύθµιση παραµέτρων και έλεγχος καλής λειτουργίας του υδρόψυκτου ψύκτη.

∆ιαγνωστικός έλεγχος, ρύθµιση παραµέτρων και έλεγχος καλής λειτουργίας του
υδρόψυκτου ψύκτη σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 600,00

Α.Τ. 066:

Αποξήλωση χωρίς προσοχή σιδηροσωλήνα οποιουδήποτε τύπου (µαύρου, γαλβανισµένου, χαλυβδοσωλήνα
κλπ), διαµέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins.

Αποξήλωση χωρίς προσοχή σιδηροσωλήνα οποιουδήποτε τύπου (µαύρου, γαλβανισµένου,
χαλυβδοσωλήνα κλπ), διαµέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins, εµφανούς ή αφανούς, σε
κάθε στάθµη ορόφου και ύψους από το δάπεδο εργασίας, µε την δέουσα επιµέλεια προς
αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής ήτοι:
- Εργασία αποµόνωσης του υφιστάµενου σωλήνα από το δίκτυο, εκκένωσης του δικτύου
(ανηγµένη σε µέτρο µήκους σωλήνα) αν και εφόσον απαιτείται, κοπής και αποξήλωσης
του σωλήνα, των στηριγµάτων και τάπωµα των αντίστοιχων σωληνώσεων σύνδεσης.
- Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την
αποξήλωση καθώς και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από τον τόπο του έργου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται τα ικριώµατα που τυχόν θα απαιτηθούν.
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(1 m)
∆ιαµέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins

∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,36

Α.Τ. 067:

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος, ISO MEDIUM, κατά ΕΛΟΤ EN 10255 (για δίκτυα φυσικού αερίου και
θερµουδραυλικά), ονοµαστικής διαµέτρου 2 ins, εξωτερικής διαµέτρου 60,30 mm και πάχους 3,60 mm, µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και στήριξης.

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος, ISO MEDIUM, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, κατάλληλος για
εγκατάσταση σε δίκτυα φυσικού αερίου και σε θερµοϋδραυλικά δίκτυα, εξωτερικής
διαµέτρου 60,30 mm και πάχους τοιχώµατος 3,60 mm, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και
στήριξης. ∆ηλαδή xαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος και κάθε είδους ειδικά τεµάχια
(πλήν φλαντζών), µεταλλικά στηρίγµατα και µικροϋλικά (συγκόλλησης, επικάλυψης
στηριγµάτων µε teflon κλπ), επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιµών πίεσης.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου
απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων - πλακών - υαλοστασίων και γενικά πάσης
φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό
(σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα,
καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
(1 m)
Ονοµαστικής διαµέτρου 2 ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,66

Α.Τ. 068:

Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων, διαµέτρου 2", πιέσεως 16 atm

Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων µε τους
αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενα παρεµβύσµατα πλήρως
εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων.
(1 ζεύγος)
Σηµείωση: Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός τεµαχίου φλάντζας ισχύει το µισό της
τιµής του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου.
Πιέσεως 16 atm
∆ιαµέτρου 2"

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 46,60

Α.Τ. 069:

Ρακόρ χαλύβδινο, κωνικό, γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 2 ins

Ρακόρ χαλύβδινο, κωνικό, γαλβανισµένο, πλήρως τοποθετηµένο σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου   2      ins

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,64
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Α.Τ. 070:

∆ιπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου, µεταλλικών σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins.

∆ιπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου, µεταλλικών σωληνώσεων ΗΛΜ εγκαταστάσεων,
διαµέτρου από 1 1/4 ins έως και 2 ins, µε ελαιόχρωµα µινίου (100%) κατάλληλο για
εσωτερική και εξωτερική χρήση, οικολογικό, χωρίς µόλυβδο, ισχυρής πρόσφυσης,
υψηλής ελαστικότητας, ενδεικτικού τύπου ΧΡΩΤΕΞ ή ΒΙΒΕΧΡΩΜ, µετά της απαιτουµένης
προετοιµασίας. Ήτοι: απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών µε ψήκτρα και
σµυριδόπανο, τρίψιµο µε υαλόχαρτο και εφαρµογή του αντισκωριακού µινίου - σε δύο
(2) στρώσεις - µε ρολλό, πινέλο ή πιστολέτο.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές εφαρµογής του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί - τις οδηγίες του
προµηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και
µικροϋλικών, µεταφορών επί τόπου του έργου µε όλες τις απαραίτητες
φορτοεκφορτώσεις και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισµού
που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επισηµαίνεται ότι το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα συνοδεύεται απαραιτήτως από
επίσηµο πιστοποιητικό ποιότητας - καταλληλότητας.
(1 m σωλήνων)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,63

Α.Τ. 071:

Θερµική µόνωση σωληνώσεων, µε σωλήνες από εύκαµπτο θερµοµονωτικό υλικό, κλειστής κυτταρικής δοµής,
µαύρου χρώµατος, µε αντιδιαβρωτική προστασία, ονοµ. πάχους µόνωσης 13 mm, για ονοµ. διάµετρο σωλήνα 2"

Θερµική µόνωση σωληνώσεων µε σωλήνες από εύκαµπτο θερµοµονωτικό υλικό, κλειστής
κυτταρικής δοµής µε µέσο µέγεθος κυττάρου 0,136 mm2, µαύρου χρώµατος, µε
αντιδιαβρωτική προστασία, δύσκολα αναφλέξιµου (µε περιορισµένη συµπεριφορά στη
διάδοση της φλόγας), συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας λ<=0,033W/(mk) σε µέση
θερµοκρασία 0 βαθµούς C και συντελεστή Αντίστασης στη διάχυση υδρατµών µ>= 10000.
Η αντίσταση στη φωτιά της µόνωσης θα είναι Α60 έως Α120.
Το υλικό κατασκευής της µόνωσης δεν θα περιέχει CFC και HCFC για να αποφεύγονται
οι διαβρώσεις στους σωλήνες και σε περίπτωση φωτιάς να µη δηµιουργούνται διοξίνη
και φουράνιο.
Η κόλληση στις ενώσεις θα γίνεται µε ειδική κόλλα πολυµερισµού του ιδίου οίκου
κατασκευής του µονωτικού και σύµφωνα µε τις οδηγίες του.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η µόνωση κάθε είδους ειδικού τεµαχίου (γωνίες,
καµπύλες, ταυ, µούφες, συστολές, φλάντζες κλπ).
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τα πραγµατικά πάχη της µόνωσης είναι σχεδιασµένα, σε σχέση µε τα ονοµαστικά,
έτσι ώστε µε την αύξηση των διατοµών να διατηρείται η αναγκαία θερµοκρασία της
εξωτερικής επιφάνειας).
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά επικολλήσεως και στερεώσεως της µονώσεως καθώς και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η θερµική µόνωση θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
Ονοµαστικού πάχους µόνωσης 13 mm
Για ονοµαστική διάµετρο σωλήνα 2"
(Ενδεικτικού τύπου AF-2/ARMAFLEX ή ισοδύναµου)
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ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,68

Α.Τ. 072:

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

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

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,68

Α.Τ. 073:

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. 074:

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. 075:

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,60

Α.Τ. 076:

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

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

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,03

Α.Τ. 077:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 37,73

Α.Τ. 078:

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. 079:

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

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

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,20
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Α.Τ. 080:

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. 081:

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

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

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 47,00

Α.Τ. 082:

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

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

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,10

Α.Τ. 083:

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

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

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,20
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Α.Τ. 084:

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. 085:

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. 086:

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. 087:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,75

Α.Τ. 088:

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

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

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,06
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Α.Τ. 089:

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. 090:

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. 091:

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

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 62,12

Α.Τ. 092:

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. 093:

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.
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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

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,64

Α.Τ. 094:

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. 095:

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
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Α.Τ. 096:

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τοποθετηµένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα
επιτρέπει την εύκολη µετακίνησή του, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα στήριξης
του στον τοίχο, µε ελαστικό σωλήνα 3m ο οποίος θα µεταφέρεται σε εξέλικτρο. Ο
σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό διακοπής της εκροής και χοάνη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση.
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.
(τεµ)
Τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 126,97

Α.Τ. 097:

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg, πλήρης µε
τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και
σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος. Επίσης θα φέρει
κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό
αποσπώµενου µανόµετρου.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
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

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 60,94

Α.Τ. 098:

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης µε
τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και
σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος.
Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή
µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
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λειτουργία.
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)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,16

Α.Τ. 099:

Προσθήκη εξοπλισµού στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της
Μελέτης.

Προσθήκη εξοπλισµού στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, σύµφωνα την Τεχνική Περιγραφή και
τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Ο επιπλέον καινούργιος εξοπλισµός που θα προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση
είναι :
- Ένας (1) ψηφιακός αντιµικροφωνιστής - Feedback suppressor: θα διαθέτει DSP
ειδικό αλγόριθµο δραστικής µείωσης των µικροφωνισµών, θα δέχεται είσοδο mic ή
line και θα µπορεί να προσθέσει έως και 12 dB επιπλέον gain πριν το µικροφωνισµό,
παραµόρφωση 0,1%.
- Μία (1) µονάδα ψηφιακής καταγραφής πρακτικών: Το σύστηµα  ψηφιακής εγγραφής και
αποµαγνητοφώνησης πρακτικών θα γίνεται σε MP-3 format µε USB flash memory
διάρκειας πολλών ωρών. Η συσκευή θα τοποθετηθεί στο ικρίωµα και θα τίθεται άµεσα
σε κατάσταση εγγραφής. Τα πρακτικά των οµιλιών / συνεδριάσεων θα γράφονται σε USB
stick memory και θα µεταφέρονται σε οποιοδήποτε PC για επεξεργασία.
- Τις απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση του πιο πάνω εξοπλισµού, των
απαραίτητων σωληνώσεων, καλωδιώσεων, (πλην καναλιών και σχαρών) κλπ, ηλεκτρική
σύνδεση, δοκιµές, έλεγχοι και ρυθµίσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και η εργασία ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του συστήµατος σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.400,00

Α.Τ. 100:

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. 101:

Ηλεκτρικός επίτοιχος πίνακας, από αυτοσβεννύµενο θερµοπλαστικό υλικό ανθεκτικό σε φωτιά µέχρι 650 βαθµούς
C, κλάσης ηλεκτρικής µόνωσης ΙΙ, ΙΚ 08. Πίνακας τροφοδοσίας κατανεµητών δοµηµένης.

Ηλεκτρικός επίτοιχος πίνακας, κατασκευασµένος από αυτοσβεννύµενο θερµοπλαστικό
υλικό ανθεκτικό σε φωτιά µέχρι 650 βαθµούς C, χρώµατος RAL σύµφωνα µε την Τεχνική
Περιγραφή, τις Προδιαγραφές, τα Σχέδια, το αντίστοιχο µονογραµµικό σχέδιο και τα
λοιπά Συµβατικά Τεύχη της Μελέτης και που αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:
 Πλαστικό ερµάριο, κατάλληλο για ορατή επίτοιχη τοποθέτηση, σύµφωνα µε τα σχέδια.
 ∆ιαφανή πόρτα µε κλειδαριά.
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Πολυγραµµικό σχέδιο του πίνακα.
Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% µετά την ολοκλήρωση του έργου,
ώστε να µπορεί να δεχθεί 30% επιπλέον διακοπτικό υλικό.
∆ηλαδή πίνακας βιοµηχανικής παραγωγής πλήρως κατασκευασµένος σε εργοστάσιο µε το
σύνολο των οργάνων (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), των
µικροϋλικών, ακροδεκτών, εσωτερικών καλωδιώσεων και συνδεσµολογιών που
απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του, µεταφορά επί τόπου του έργου,
τοποθέτηση, στήριξη µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, διάνοιξη οπών εισόδου και
εξόδου, πλήρης σύνδεση µε τις γραµµές άφιξης και αναχωρήσεων µέσω κατάλληλης
κλεµµοσειράς, αρίθµηση των γραµµών, όδευση και στερέωση των καλωδίων σε ξεχωριστό
καλωδιοδιάδροµο παράπλευρο του χώρου του διακοπτικού υλικού,  δοκιµές και
παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου σειράς και δοκιµών και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
(1 τεµ)
Ονοµασία Ηλ.πίνακα :   τροφοδοσίας κατανεµητών δοµηµένης
Προστασίας      IP 41
Κλάσης ηλεκτρικής µόνωσης      ΙΙ
Αντοχής σε κρούση   ΙΚ 08

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 200,40

Α.Τ. 102:

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

Α.Τ. 103:

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. 104:

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)
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ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,50

Α.Τ. 105:

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. 106:

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. 107:

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)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 108:

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
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Α.Τ. 109:

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. 110:

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. 111:

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

Α.Τ. 112:

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
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Α.Τ. 113:

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. 114:

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. 115:

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. 116:

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.
(Ενδεικτικού τύπου SCHWABE L36W/802H/230V/50Hz/SB ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,20

Α.Τ. 117:

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)
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(1 τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,01

Α.Τ. 118:

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. 119:

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. 120:

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. 121:

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

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

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00
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Α.Τ. 122:

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. 123:

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. 124:

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. 125:

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. 126:

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. 127:

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. 128:

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

Α.Τ. 129:

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
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Α.Τ. 130:

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. 131:

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. 132:

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

Α.Τ. 133:

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
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Α.Τ. 134:

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. 135:

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. 136:

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. 137:

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. 138:

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
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Α.Τ. 139:

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. 140:

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. 141:

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. 142:

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
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Α.Τ. 143:

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. 144:

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. 145:

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

Α.Τ. 146:

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. 147:

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 400A

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 400A, 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)
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∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 233,80

Α.Τ. 148:

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 630A

Προµήθεια τριπολικού ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου, εντάσεως 630A, 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)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 275,20

Α.Τ. 149:

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. 150:

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. 151:

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. 152:

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)



Σελίδα 40

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,50

Α.Τ. 153:

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 630A.

Προµήθεια µαχαιρωτής ασφάλειας χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος, εντάσεως 630A,
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)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,00

Α.Τ. 154:

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. 155:

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. 156:

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. 157:

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)
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,46

Α.Τ. 158:

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. 159:

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. 160:

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. 161:

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
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Α.Τ. 162:

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. 163:

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)
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 164:

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. 165:

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
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Α.Τ. 166:

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. 167:

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

Α.Τ. 168:

Προµήθεια φάρου κυκλοφορίας (ειδοποίησης λειτουργίας), τάσης λειτουργίας 230V, βαθµού προστασίας IP55,
κατάλληλου για εξωτερική χρήση (κλάσης µόνωσης II).

Προµήθεια φάρου κυκλοφορίας (ειδοποίησης λειτουργίας), τάσης λειτουργίας 230V,
βαθµού προστασίας IP55, κατάλληλου για εξωτερική χρήση (κλάσης µόνωσης II) σε
εφαρµογές αυτοµατισµού (µπάρες κυκλοφορίας, θύρες κλπ αυτοµατισµούς). ∆ηλαδή
προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φάρου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,18

Α.Τ. 169:

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά

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

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

16.006,52

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ 

                   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ TE                                              ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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        Ο Τµηµατάρχης του Τµήµατος               Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης                             
Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων                                    Υποστήριξης Έργων                  

                                                                 

                ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ       ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
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Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ.: θέµα 7ο/πρακτικό  86/15-6-2016
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. 


