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

3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 005:

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)



Σελίδα 2

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.227,87

Α.Τ. 006:

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

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

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.382,71

Α.Τ. 007:

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικών µονάδων VRV, 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 εξωτερικών µονάδων VRV, 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 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4.576,00

Α.Τ. 008:

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικών µονάδων VRV, 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 εσωτερικών µονάδων VRV, 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. 009:

Εργασίες και έλεγχοι εξωτερικής µονάδας CLOSE CONTROL, 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 εξωτερικής µονάδας CLOSE CONTROL, 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)



Σελίδα 3

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 110,00

Α.Τ. 010:

Εργασίες και έλεγχοι εσωτερικής µονάδας CLOSE CONTROL, 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 εσωτερικής µονάδας CLOSE CONTROL, 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)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 94,00

Α.Τ. 011:

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)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 78,71

Α.Τ. 012:

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)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 71,16

Α.Τ. 013:

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων, 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, 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)
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ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 567,91

Α.Τ. 014:

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων αερισµού VAM, 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 αερισµού VAM, 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 ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10.250,00

Α.Τ. 015:

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)

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9.728,77

Α.Τ. 016:

Εργασίες και έλεγχοι µόνιµου υδροδοτικού δικτύου, 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, 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)

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.250,35

Α.Τ. 017:

Εργασίες και έλεγχοι πυροσβεστικού συγκροτήµατος, 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 πυροσβεστικού συγκροτήµατος, 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)
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ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.408,05

Α.Τ. 018:

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)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 424,88

Α.Τ. 019:

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τµηµάτων Ανίχνευσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τµηµάτων Ανίχνευσης, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4.300,00

Α.Τ. 020:

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τµηµάτων Κατάσβεσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.

Εργασίες και έλεγχοι Συντήρησης όλων των Τµηµάτων Κατάσβεσης, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.900,00

Α.Τ. 021:

Εργασίες αφαίρεσης - καθαρίσµατος - και επανατοποθέτησης όλων των πυρανιχνευτών, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.

Εργασίες αφαίρεσης - καθαρίσµατος - και επανατοποθέτησης όλων των πυρανιχνευτών,
σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο :
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή
και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
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ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.889,34

Α.Τ. 022:

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

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

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4.234,89

Α.Τ. 023:

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)

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 830,88

Α.Τ. 024:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήµατος Αιθουσών Ακροατηρίων,
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 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ.

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Μεγαφωνικού - Μικροφωνικού Συστήµατος Αιθουσών
Ακροατηρίων, 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 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6.900,00

Α.Τ. 025:

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικής Μεγαφωνικής - Μικροφωνικής  Εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικής Μεγαφωνικής - Μικροφωνικής  Εγκατάστασης, σύµφωνα
µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
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ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 858,00

Α.Τ. 026:

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Ρολογιών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και
την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ.

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

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 313,03

Α.Τ. 027:

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)

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 981,74

Α.Τ. 028:

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

Α.Τ. 029:

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

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 030:

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.661,84

Α.Τ. 031:

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)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.143,29

Α.Τ. 032:

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

Α.Τ. 033:

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)
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∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.200,00

Α.Τ. 034:

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 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.028,04

Α.Τ. 035:

Εργασίες και έλεγχοι του κεντρικού συστήµατος φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εργασίες και έλεγχοι του κεντρικού συστήµατος φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 768,00

Α.Τ. 036:

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.270,63

Α.Τ. 037:

Πιεστικό δοχείο µεµβράνης, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού, ζεστού νερού και πιεστικών
συγκροτηµάτων, για πίεση λειτουργίας 16 atm, χωρητικότητας 300 L, πλήρες.

Πιεστικό δοχείο µεµβράνης, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού, ζεστού
νερού και πιεστικών συγκροτηµάτων, πλήρες, µε όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου
και διακοπής (µε τα στόµια πληρώσεως, εκκενώσεως και προσαγωγής αέρα, θυρίδα
καθαρισµού, αυτόµατο τηρητή στάθµης, υδροδείκτη, ρυθµιστή πιέσεως πιεζοστάτου,
µανόµετρο ενδείξεως πιέσεως κλπ).
Όλα τα µέρη του δοχείου που έρχονται σε επαφή µε το νερό έχουν αντιδιαβρωτική
προστασία κατάλληλη για τρόφιµα. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή,
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τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη της Μελέτης.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, ρύθµισεις,
έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το πιεστικό δοχείο, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, µετρήσεων 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.
Για πίεση λειτουργίας 16 atm, χωρητικότητας 300 λίτρων.
(ενδ. τύπος REFLEX REFIX DE ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.632,35

Α.Τ. 038:

Αποξήλωση, µε προσοχή (προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής), υφιστάµενου πιεστικού
δοχείου, οποιοδήποτε τύπου και µεγέθους από υφιστάµενη εγκατάσταση.

Αποξήλωση, µε προσοχή (προς αποφυγή διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής),
υφιστάµενου πιεστικού δοχείου, οποιοδήποτε τύπου και µεγέθους από υφιστάµενη
εγκατάσταση.
Περιλαµβάνονται :
1) Εργασία αποµόνωσης του δοχείου από το δίκτυο
2) Εργασία αποξήλωσης του δοχείου (οποιουδήποτε τύπου), µε προσοχή προς αποφυγή
διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής, µεταφορά και παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη.
3) 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.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 320,71

Α.Τ. 039:

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. 040:

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
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τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,94

Α.Τ. 041:

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. 042:

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. 043:

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

Α.Τ. 044:

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
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Α.Τ. 045:

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. 046:

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. 047:

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. 048:

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. 049:

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
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Α.Τ. 050:

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. 051:

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. 052:

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 6 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 6 Kg

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,64

Α.Τ. 053:

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)



Σελίδα 14

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. 054:

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 5 kg

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

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 57,04

Α.Τ. 055:

Πυροκροτητής ενεργοποίησης συστοιχίας φιαλών CO2.

Πυροκροτητής ενεργοποίησης συστοιχίας φιαλών CO2, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιµές για
παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 92,25

Α.Τ. 056:

Εκτυπωτής κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης.

Εκτυπωτής κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικρουλικά σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή και
λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, τποποθέτηση, όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Ενδ. τύπου Vigilon της GENT ή ισοδύναµου).
(τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 656,34
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Α.Τ. 057:

Πλακέτα (hardware) και λογισµικό (software), διασύνδεσης δύο πινάκων πυρανίχνευσης, και προγραµµατισµός
για την πλήρη συνεργασία τους.

Πλακέτα (hardware) και λογισµικό (software), διασύνδεσης δύο πινάκων
πυρανίχνευσης. Προγραµµατισµός των πινάκων για την πλήρη συνεργασία τους, µε όλα
τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την
Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, τποποθέτηση, όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά, σύνδεση, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Ενδ. τύπου Vigilon της GENT ή ισοδύναµου).
(τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.651,05

Α.Τ. 058:

Ηχείο διπλού κώνου, ψευδοροφής, ισχύος 10W RMS/15W max,  απόκρισης συχνοτήτων 60Hz-20KHz, ευαισθησίας
92db/1W/1m, εξόδου 102db, µε πρόσοψη µεταλλικής κατασκευής, καθώς και τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής
γραµµής.

Ηχείο διπλού κώνου, ψευδοροφής, ισχύος 10W RMS/15W max, απόκρισης συχνοτήτων
60Hz-20KHz, ευαισθησίας 92db/1W/1m, εξόδου 102db, µε πρόσοψη µεταλλικής
κατασκευής διάτρητης, µε ενσωµατωµένο µεγάφωνο ευρείας περιοχής. Το ηχείο θα
φέρει ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή προσαρµογής για σύνδεση µε ενισχυτή µε έξοδο
100V.
Kατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχέδια και στις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Περιλαµβάνονται αναλυτικά:
- Η προµήθεια και η εγκατάσταση του ηχείου, µε τη βάση και όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά στήριξης και στερέωσης.
- Η προµήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου ΝΥΜ 2x1,5mm, από τον αντίστοιχο
τοπικό πίνακα (τοπικό κέντρο) µέχρι το ηχείο.
- Η προµήθεια και η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών διακλάδωσης πάσης
φύσεως (πλην επίτοιχων πλαστικών καναλιών και µεταλλικών σχαρών), σύµφωνα µε τα
σχέδια την τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της
µελέτης και των λοιπών απαραίτητων εργασιών και µικροϋλικών στερέωσης.
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.
- Η εργασία σύνδεσης των καλωδίων στο ηχείο και στον τοπικό πίνακα (τοπικό
κέντρο).
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, όλων των
απαραίτητων υλικών, δοκιµές και ρυθµίσεις για παράδοση του ηχείου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 108,29

Α.Τ. 059:

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)
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ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 100,00

Α.Τ. 060:

Προµήθεια ελαστοµερούς ηλεκτροµονωτικού τάπητα χώρου Υποσταθµού Μέσης Τάσης (εξοπλισµός προστασίας
προσωπικού), κλάσης 3, λειτουργίας 26,5 KV, χρώµατος ανοικτού γκρι.

Προµήθεια ελαστοµερούς ηλεκτροµονωτικού τάπητα, κατάλληλου για τοποθέτηση σε χώρο
Υποσταθµού Μέσης Τάσης (εξοπλισµός προστασίας προσωπικού), κλάσης µόνωσης 3,
λειτουργίας 26,5 KV και δοκιµής 40 KV, χρώµατος ανοικτού γκρι, όπως περιγράφεται
στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά
Τεύχη.
Στην τιµή, συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου του τάπητα µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή
του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο τάπητας 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.
(Ενδεικτικού τύπου BOGUMA DEK3-H-1 ή ισοδύναµου)
(1 m2)

ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 60,00

Α.Τ. 061:

Προµήθεια ζεύγους ηλεκτροµονωτικών γαντιών (εξοπλισµός προστασίας προσωπικού χώρων Μέσης Τάσης),
εργονοµικού σχήµατος, κλάσης 3, κατηγορίας RC 26,5 KV, µε θήκη µεταφοράς, µήκους κατά προσέγγιση 360mm.

Προµήθεια ζεύγους ηλεκτροµονωτικών γαντιών, κατάλληλων για χειρισµούς σε χώρους
Μέσης Τάσης (εξοπλισµός προστασίας προσωπικού), κλάσης µόνωσης 3, κατηγορίας RC
26,5 KV, πλήρες µε θήκη µεταφοράς, µήκους κατά προσέγγιση 360mm και µεγέθους
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα γάντια θα έχουν εργονοµικό σχήµα, µε
λεπτό στρώµα πούδρας στο εσωτερικό τους για εύκολη εφαρµογή, θα είναι
κατασκευασµένα από φυσικό latex base µε υψηλά διηλεκτρικά χαρακτηριστικά και το
πάχος τους θα εξασφαλίζει επιδεξιότητα στην κίνηση, όπως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή, συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου των γαντιών,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Τα γάντια θα πρέπει να διαθέτουν 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.
(Ενδεικτικού τύπου S.F.E. GLB-3-36, S.F.E. TC-108 (θήκη) ή ισοδύναµων)
(1 ζεύγος)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 150,00
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Α.Τ. 062:

Προµήθεια κράνους ασφαλείας, εργασίας ηλεκτρολόγου (εξοπλισµός προστασίας προσωπικού χώρων Μέσης
Τάσης), µε ενσωµατωµένη οθόνη προστασίας προσώπου οπτικής κατηγορίας 1.

Προµήθεια κράνους εργασίας ηλεκτρολόγου, κατάλληλου για εργασία σε χώρους Μέσης
Τάσης, γραφείων κλπ (εξοπλισµός προστασίας προσωπικού). Το κράνος είναι
σχεδιασµένο για προστασία της κεφαλής και του προσώπου από βραχυκύκλωµα και
κακώσεις. Φέρει ενσωµατωµένη οθόνη προστασίας οπτικής κατηγορίας 1, η οποία είναι
αρκετά µακριά από το πρόσωπο, για να υπάρχει δυνατότητα χρήσης γυαλιών, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά
Συµβατικά Τεύχη.
Στην τιµή, συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου του κράνους,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοσή του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Το κράνος 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.
(Ενδεικτικού τύπου S.F.E TC42ESBB ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 160,00

Α.Τ. 063:

Ψηφιακό επίτοιχο ή επιτραπέζιο καταγραφικό θερµοκρασίας και υγρασίας, µε ενσύρµατο αισθητήρα εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου και οθόνη LCD.

Ψηφιακό καταγραφικό θερµοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλο για επίτοιχη ή
επιτραπέζια τοποθέτηση. Το καταγραφικό φέρει ενσύρµατο αισθητήρα εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, ψηφιακή οθόνη LCD και διαθέτει µνήµη ελάχιστης και µέγιστης
τιµής θερµοκρασίας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µε τα υλικά και µικροϋλικά
εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης,
ρύθµισης, ελέγχου και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου HUM-HTC3 ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 29,39

Α.Τ. 064:

Μονάδα επικοινωνίας πινάκων φωτισµού ασφαλείας.

Μονάδα επικοινωνίας πινάκων φωτισµού ασφαλείας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη της Μελέτης.
∆ηλαδή προµήθεια υλικών και µικροϋλικών, εργασία συνδεσµολογίας, ελέγχων και
δοκιµών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικού τύπου Control Unit CU CG-S without SD Card ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 669,55
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Α.Τ. 065:

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου, ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή πολύφυλλες, από χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως γαλβανισµένο εν θερµώ, µετά της δαπάνης βαφής µε δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες
επιφάνειες

Μεταλλικές κιγκλιδωτές θύρες απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε απαιτουµένων
συνολικών διαστάσεων, ανοιγόµενες, µονόφυλλες ή πολύφυλλες, από προφίλ και
ελάσµατα χάλυβα ψυχράς εξελάσεως, γαλβανισµένα εν θερµώ, πλήρως κατασκευασµένες,
τοποθετηµένες και βαµµένες µε δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες
επιφάνειες, περιλαµβάνουσες: α) κάσσα ανάρτησης των θυροφύλλων από στραντζαριστή
λαµαρίνα οποιουδήποτε πάχους ή από χαλύβδινα προφίλ, µετά των απαιτουµένων γωνιών
ενίσχυσης στην θέση των στροφέων, εγκαρσίων χαλυβδίνων συνδέσµων (τζινετιών) για
την στερέωσή της στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου, αρµοκαλύπτρων και µπινί β)
βασικό πλαίσιο θυροφύλλων από κλειστές χαλύβδινες διατοµές οποιωνδήποτε
απαιτουµένων διαστάσεων και πάχους γ) κιγκλίδες από ευθύγραµµες χαλύβδινες
ράβδους οποιωνδήποτε απαιτουµένων διατοµών δ) ενδιάµεσες τραβέρσες από κλειστές
χαλύβδινες διατοµές ή ελάσµατα οποιωνδήποτε απαιτουµένων διαστάσεων και πάχους ε)
µεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες,
χειρολαβές (πόµολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πλήρους λειτουργίας.
Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του
Έργου. Επισηµαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα
γίνεται πλήρης καθαρισµός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, κατάλοιπα
συγκολλήσεων κλπ) και επιµελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε
θέσεις συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τοµών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις
τραυµατισµού του θερµού γαλβανίσµατος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισµα µε
ψεκασµό. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την
Μελέτη, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών
σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες
προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων κατασκευής,
σύνδεσης, συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης,
λειτουργίας, βαφής ως άνω, κάλυψης και σφράγισης των αρµών κλπ µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της
τελικής ενσωµάτωσης των κιγκλιδωτών θυρών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαµόρφωσης της κάσσας και του πλαισίου
των θυρών για την υποδοχή τυχόν απαιτούµενης ειδικής ηλεκτρικής κλειδαριάς (χωρίς
την αξία αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά,
είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, βαφή και
παράδοση των κιγκλιδωτών θυρών σε άρτια και κανονική λειτουργία, µε όλα τα
απαραίτητα εξαρτήµατα αυτών πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα.
(1 kg)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,54

Α.Τ. 066:

Γαλβανιζέ πλέγµατα, ορθογωνικού βρόγχου 5cmx10cm, πάχους 3,5mm και βάρους 2,0kg/m2

Γαλβανιζέ πλέγµατα, ορθογωνικού βρόγχου 5cmx10cm, πάχους 3,5mm και βάρους
2,0kg/m2, σε φύλλα διαστάσεων 2,0mx5,0m, πλήρως στερεωµένα (επί σιδηρών
κιγκλιδωµάτων ασφαλείας ή κουφωµάτων ή επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγµάτων
κλπ) ή / και πακτωµένα (εντός στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα κλπ). Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια,
εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων
υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού και βοηθητικού εξοπλισµού
που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα καλυπτοµένης επιφανείας.
(1 m2)
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,03

Α.Τ. 067:

Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισµένο εν θερµώ, µετά της δαπάνης βαφής µε δύο
στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες επιφάνειες

Μεταλλικές κατασκευές (πλην κουφωµάτων, κλιµάκων και κιγκλιδωµάτων) οποιωνδήποτε
συνολικών διαστάσεων και σχεδίου, από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως, οποιωνδήποτε διατοµών, διαστάσεων και µορφών, πλήρως συναρµολογηµένες
µε οποιαδήποτε µέθοδο, τοποθετηµένες και βαµµένες µε δύο στρώσεις primer ειδικού
για γαλβανισµένες επιφάνειες. Η ποιότητα των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την
Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου. Επισηµαίνεται ότι σε θέσεις συγκολλήσεων επί
τόπου του έργου θα γίνεται πλήρης καθαρισµός της γύρω περιοχής (από ίχνη
οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων κλπ), επιµελής λείανση των επιφανειών των
συγκολλήσεων και θα ακολουθεί τοπικό ψυχρό γαλβάνισµα µε ψεκασµό. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις λεπτοµέρειες
των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 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 των πάσης
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση,
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων
υλικών, µικροϋλικών και βοηθητικών υλικών κατασκευής, συναρµολόγησης, σύνδεσης,
συγκόλλησης, στερέωσης, βαφής ως άνω, σφράγισης αρµών κλπ µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της
τελικής ενσωµάτωσης των µεταλλικών κατασκευών στο έργο, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων και
ανυψωτικών µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε χιλιόγραµµα πλήρως περαιωµένης κατασκευής.
(1 kg)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,68

Α.Τ. 068:

Καθαίρεση µεµονωµένων ή συνθέτων κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους
και οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων, επανατοποθέτηση σε
ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιµων προς πλήρη και κανονική λειτουργία

Καθαίρεση µεµονωµένων ή συνθέτων κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών),
οποιουδήποτε είδους (ξυλίνων, σιδηρών, αλουµινίου κλπ) και οποιωνδήποτε
διαστάσεων, µετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων, επανατοποθέτηση σε
ενδεδειγµένες θέσεις και παράδοση αυτών έτοιµων προς ασφαλή χρήση και κανονική
λειτουργία - µε όλα τα εξαρτήµατά τους πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα.
Ειδικώτερα, στην τιµή του παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων,
των πρεβαζίων και των τυχόν ρολλών µετά των κυτίων τους αφ' ετέρου δε η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η
τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς
αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την
Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε
οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του
εδάφους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως
απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση
και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων
επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν
ατυχηµάτων, συγκέντρωσης - ταξινόµησης - µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων
των χρησίµων προϊόντων καθαίρεσης σε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο, µεταφοράς
αυτών προς επανατοποθέτηση, προµήθειας επί τόπου του έργου τυχόν νέων
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών (στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας,
στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ), αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας
των εργασιών και πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή
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πλαισίου.
(1 m2)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 37,73

Α.Τ. 069:

Επιµεληµένη αποξήλωση µαρµάρινων λαµπάδων - πρεκιών και ποδιών παραθύρων οποιουδήποτε πάχους, µετά
του κονιάµατος τοποθέτησης αυτών - των τυχόν υλικών στερέωσης

Επιµεληµένη αποξήλωση µαρµάρινων λαµπάδων - πρεκιών και ποδιών παραθύρων
οποιουδήποτε πάχους, µετά του κονιάµατος τοποθέτησης και των τυχόν µεταλλικών
στερέωσης αυτών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα
µε 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
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), εκτέλεσης όλων των
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανηµάτων - βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών
µέσων, καθαρισµού των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα - συγκέντρωσης -
ταξινόµησης - µεταφοράς αυτών σε κατάλληλες θέσεις και απόθεσής τους σε κανονικά
σχήµατα, φόρτωσης και µεταφοράς των αχρήστων υλικών µε κάθε µέσο στις θέσεις
προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και
φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και
απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές, αποκατάστασης όλων εν γένει
των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, πλήρους
καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα και γενικώς κάθε άλλη δαπάνη
που, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας µαρµάρινων λαµπάδων -
πρεκιών και ποδιών παραθύρων που καθαιρείται.
(1 m2)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,37

Α.Τ. 070:

Επανατοποθέτηση υφιστάµενων πλακών µαρµάρου επένδυσης λαµπάδων και πρεκιών κουφωµάτων -
προερχοµένων από καθαίρεση - µε τσιµεντοκονίαµα

Επανατοποθέτηση υφιστάµενων πλακών µαρµάρου επένδυσης λαµπάδων και πρεκιών
κουφωµάτων - προερχοµένων από καθαίρεση - µε τσιµεντοκονίαµα, συµπεριλαµβανοµένης
και της δαπάνης (προµήθεια υλικών επί τόπου και εργασίας) στήριξης των µαρµαρίνων
πλακών µε ανοξείδωτα στηρίγµατα (βίδες, στριφώνια κλπ) - εφόσον και όπου
απαιτείται. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τις
εντολές της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των
καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών (τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολογήµατος,
καθαρισµού κλπ), µεταφορών επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού - βοηθητικού εξοπλισµού -
µηχανηµάτων - εργαλείων χειρός και ανυψωτικών µέσων που απαιτούνται για την
έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: προσέγγιση - τοποθέτηση των πλακών
µαρµάρου µε τσιµεντοκονίαµα, έγχυση υδαρούς τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας
πλήρωσης των κενών, στερέωση των πλακών - εφόσον κριθεί αναγκαία - µε ανοξείδωτα
στηρίγµατα (βίδες, στριφώνια κλπ), αρµολόγηµα και καθαρισµός. Επίσης
περιλαµβάνονται οι δαπάνες όποιας επιπλέον κοπής πλακών απαιτηθεί - επί τόπου του
έργου - για την άριστη προσαρµογή τους επί των λαµπάδων, πρεκιών κλπ που
επενδύονται.
(1 m2)

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 52,27
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Α.Τ. 071:

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων και
κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
τεµαχίων

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας
κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου
κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώµατα στην τιµή του
παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και
των τυχόν ρολλών µετά των κουτιών τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του
τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν
διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης
του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης
όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των
ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και
µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση:
α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
β) περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος.
γ) κιγκλιδωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος.
(1 m2)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 12,28

Α.Τ. 072:

Υαλοστάσιο µεµονωµένο από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µονόφυλλο, ανοιγόµενο περί κατακόρυφο
ή/και οριζόντιο άξονα, µε σύστηµα θερµοδιακοπής

Υαλοστάσιο µεµονωµένο (που δεν αποτελεί σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος)
από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, µονόφυλλο,
ανοιγόµενο περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και µορφής, µε δυνατότητα υποδοχής διπλών
υαλοπινάκων οποιουδήποτε - προβλεποµένου από την Μελέτη - πάχους (η αξία των
υαλοπινάκων τιµολογείται σε ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου), προερχόµενο
από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, δόκιµης σειράς του
εµπορίου - της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, πλήρως κατασκευασµένο και
τοποθετηµένο, µετά των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων για την εξασφάλιση
θερµοµόνωσης - ηχοµόνωσης - αεροστεγανότητας - υδατοστεγανότητας και γενικώς
αρτίας λειτουργίας και ασφαλείας. Ήτοι: α) κατασκευή του υαλοστασίου από προφίλ
αλουµινίου τριθάλαµα, αποτελούµενα από δύο αναξάρτητες διατοµές αλουµινίου -
καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την
απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση από ανεµοπίεση και οποιεσδήποτε
άλλες φορτίσεις - συνδεδεµένες µεταξύ τους µε την παρεµβολή πολυαµιδίου -
καταλλήλου πλάτους - για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής β) ηλεκτροστατική βαφή
- ελαχίστου πάχους 80µm και έως 120µm - σε απόχρωση της επιλογής του Μελετητή γ)
προµήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων εξαρτηµάτων (σύνδεσης, ανάρτησης
κλπ), µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, µηχανισµού σταθεροποίησης του φύλλου
σε ανοικτή θέση, υλικών στεγάνωσης (ελαστικών παρεµβυσµάτων πιστοποιηµένων υψηλών
προδιαγραφών, ταινιών αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, στεγανωτικών
κολλών, ειδικών γωνιών σύνδεσης κλπ) και υλικών σφράγισης αρµών µεταξύ
υαλοστασίου και δοµικών στοιχείων (σιλικόνης, ακρυλικής µαστίχης κλπ) δ) εκπόνηση
κάθε Μελέτης και υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν για την εξασφάλιση της
κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις ε) κατασκευή και τοποθέτηση
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ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8mm
και διατοµής ορθογωνικής ή Π. Η ψευτόκασσα θα εφαρµόζεται και θα στερεώνεται στις
παρειές του ανοίγµατος (λαµπάδες, πρέκι, ποδιά) πριν την κατασκευή των
επιχρισµάτων και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, ως οδηγός. Επισηµαίνεται ότι
µεταξύ του εξωτερικού πλαισίου (κάσσας) του υαλοστασίου και της ψευτόκασσας (στα
σηµεία στήριξης) θα παρεµβάλλονται απαραιτήτως πλαστικοί αποστάτες (τακάκια) για
τον αποκλεισµό θερµογέφυρας ζ) πλήρης τοποθέτηση του υαλοστασίου σε ενδεδειγµένη
θέση. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την
Μελέτη, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών
σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της
Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου
εργασίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης ικριωµάτων (προµήθεια,
εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης,
ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, οι δαπάνες προµήθειας και τοποθέτησης
των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας, οι δαπάνες σύνταξης της
Μελέτης Εφαρµογής, οι δαπάνες υλικών και εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης της
ψευτόκασσας µετά των πλαστικών αποστατών, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων
µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών
µέσων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι
απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ήτοι: κατασκευή,
βαφή, τοποθέτηση, ευθυγράµµιση, αλφάδιασµα, στερέωση, ανάρτηση, σφράγιση,
στεγάνωση και παράδοση του υαλοστασίου σε άρτια και άψογη λειτουργία.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής επιφανείας πλήρως τοποθετηµένου
υαλοστασίου.
(1 m2)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 199,84

Α.Τ. 073:

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες κάλυψης υαλοπετασµάτων, συνολικού
ονοµαστικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm), όµοιοι όσον αφορά σε ποιότητα και
απόχρωση µε τους υφιστάµενους, πλήρως τοποθετηµένοι επί υπάρχοντος καννάβου (σκελετού) αλουµινίου

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες υαλοπετασµάτων,
µε αεροστεγές διάκενο, συνολικού ονοµαστικού πάχους 23mm (κρύσταλλο 6mm, κενό
12mm, κρύσταλλο 5mm), οποιωνδήποτε προβλεποµένων από την Μελέτη διαστάσεων,
όµοιοι όσον αφορά σε ποιότητα και απόχρωση µε τους υφιστάµενους, πλήρως
τοποθετηµένοι επί υπάρχοντος καννάβου (σκελετού) αλουµινίου, µετά των
απαιτουµένων βοηθητικών υλικών τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολόγησης,
στεγάνωσης κλπ. Ήτοι, διπλοί υαλοπίνακες αποτελούµενοι από: α) ένα κρύσταλλο
πάχους 6mm ανακλαστικό (καθρέπτης) - απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και
βαθµού φωτοανάκλασης της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας β)
ένα κρύσταλλο πάχους 5mm και γ) πλαίσιο (παρέµβυσµα) διαχωρισµού των κρυστάλλων,
οποιουδήποτε απαιτουµένου τύπου (από αλουµίνιο, γαλβανισµένο χάλυβα ή συνθετικό
υλικό), το οποίο θα περιέχει κατάλληλους υγροαπορροφητικούς / αποξηραντικούς
κόκκους πυριτίου ή ζεολίθου. Το κενό (κοιλότητα) µεταξύ των κρυστάλλων θα έχει
πάχος 12mm και θα πληρούται µε αφυδατωµένο αέρα 100%. Το σύνολο κρύσταλλα -
πλαίσιο θα είναι σφραγισµένο περιµετρικά µε την τεχνική της διπλής σφράγισης
(Double Sealing System) µε ειδικά υλικά ώστε να παρέχουν πλήρη στεγανότητα του
εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται
ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές. Η τιµή
αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις
αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες 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, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και
αποµάκρυνση), προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών κατασκευής,
τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολόγησης και στεγάνωσης (ήτοι:
υαλοπινάκων, πηχίσκων, συνδέσµων, παρεµβυσµάτων, διαφανούς σιλικόνης,
αυτοκόλλητων ταινιών προστασίας των επιφανειών από την σιλικόνη κλπ), µεταφορών
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης
εργατοτεχνικού προσωπικού - µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών
µέσων που απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας κατασκευής,
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τακαρίσµατος, τοποθέτησης, στερέωσης, αρµολόγησης και στεγάνωσης των υαλοπινάκων.
Ρητώς ορίζεται ότι οι υαλοπίνακες που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει, απαραιτήτως,
να συνοδεύονται από το φύλλο προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους και
να διαθέτουν επίσηµα πιστοποιητικά ποιοτικών ελέγχων κατόπιν εργαστηριακών
δοκιµών προερχόµενα από διαπιστευµένο οργανισµό πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένης επιφανείας.
(1 m2)

ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 62,33

Α.Τ. 074:

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση κινητήρα ρολού εισόδου.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση κινητήρα ρολού εισόδου ήτοι: καθαρισµός,
έλεγχος κινητήρα, λίπανση, έλεγχος πλακέτας, σύσφιγξη βιδών κλπ, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 52,50

Α.Τ. 075:

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

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

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,64

Α.Τ. 076:

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

Προµήθεια φλοτέρ 3/8" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο,
κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαµηλής πίεσης, πλαϊνής παροχής νερού,
πλήρους.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φλοτέρ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,82
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Α.Τ. 077:

Προµήθεια µηχανισµού αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρους.

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

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 078:

Προµήθεια θερµοστάτη ηλεκτρικού θερµοσίφωνα, τεσσάρων (4) επαφών.

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

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,40

Α.Τ. 079:

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

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

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.700,00

Α.Τ. 080:

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

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

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.950,00
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Α.Τ. 081:

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

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

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 380,00

Α.Τ. 082:

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

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

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 310,00

Α.Τ. 083:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY HP (κωδ. ανταλλακτικού 43149378),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR ASSY HP (κωδ.
ανταλλακτικού 43149378), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 310,00

Α.Τ. 084:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR (κωδ. ανταλλακτικού 43150315), κατάλληλου για
τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου SENSOR (κωδ. ανταλλακτικού
43150315), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
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επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 95,00

Α.Τ. 085:

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

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

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 500,00

Α.Τ. 086:

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

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

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 430,00

Α.Τ. 087:

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

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

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 675,00
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Α.Τ. 088:

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

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

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 105,00

Α.Τ. 089:

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

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

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 880,00

Α.Τ. 090:

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

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

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 480,00

Α.Τ. 091:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN DC300V (κωδ. ανταλλακτικού 4312C048),
κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου MOTOR FAN DC300V (κωδ.
ανταλλακτικού 4312C048), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.
Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι
απαραίτητο για την τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού
ανταλλακτικού και η απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη
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σε συνεννόηση µε την επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 255,00

Α.Τ. 092:

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου FAN MOTOR (κωδ. ανταλλακτικού 4312C021), κατάλληλου
για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA.

Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση καινούριου FAN MOTOR (κωδ. ανταλλακτικού
4312C021), κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάµενη µονάδα TOSHIBA. Στην τιµή, η
οποία είναι δεσµευτική για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικό και µικροϋλικό είναι απαραίτητο για την
τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού και την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, καθώς και η µετά προσοχής αποξήλωση του παλαιού ανταλλακτικού και η
απόθεσή του σε χώρο του κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη σε συνεννόηση µε την
επιτροπή ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
(τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 250,00

Α.Τ. 093:

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

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

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 435,00

Α.Τ. 094:

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

Συµπλήρωση / Πλήρωση των ψυκτικών δικτύων των Groups των µονάδων µε ψυκτικό υγρό
R410Α. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση του ψυκτικού
υγρού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, ρύθµιση, υλικό και µικροϋλικό απαιτείται
για την παράδοση των δικτύων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Kg)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 095:

Flexible τµήµα µικροφώνου

Flexible τµήµα µικροφώνου πλήρες. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά και
µικροϋλικά στήριξης, η προµήθεια, η µεταφορά επι τόπου του έργου, η εγκατάσταση,
η σύνδεση, οι δοκιµές και ρυθµίσεις για παράδοση του σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του µε τα υπόλοιπα
στοιχεία του συστήµατος.
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 49,76

Α.Τ. 096:

Κοµβίο µικροφώνου.

Κοµβίο µικροφώνου πλήρες. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά
στήριξης, η προµήθεια, η µεταφορά επι τόπου του έργου, η εγκατάσταση, η σύνδεση,
οι δοκιµές και ρυθµίσεις για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του µε τα υπόλοιπα
στοιχεία του συστήµατος.
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 32,12

Α.Τ. 097:

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

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

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,10

Α.Τ. 098:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 0,6m.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,00

Α.Τ. 099:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1300 Lumen, 6500 K, G13, µήκους 0,6m.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 18W/865 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,00
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Α.Τ. 100:

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. 101:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3250 Lumen, 6500 K, G13, µήκους 1,20m.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου MASTER TL-D Super 80 36W/865 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,05

Α.Τ. 102:

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

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 18W, 1200 Lumen, 3000 K,
G24d-2, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης
(ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/830 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 103:

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

Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-D, 2 ακίδων, 26W, 1800 Lumen, 4000 K,
G24d-3, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων,
τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης
(Ενδεικτικού τύπου MASTER PL-C/2P 26W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,58

Α.Τ. 104:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T16, 8W, 340 Lumen, 6200 K, G5, µήκους 0,3m,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού
τύπου T5 Mini 8W 30cm της PHILIPS ή ισοδύναµου).
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(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,76

Α.Τ. 105:

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

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών (HIT-DE), 150W, 12000 Lumen,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου HQI - TS 150/WDL της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,50

Α.Τ. 106:

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

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µε ανακλαστήρα, 35W, 12V, 4100 cd, 24µοίρες,
GU5.3, 20X1 τουλάχιστον 5000h, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος
ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου DECOSTAR 51 ECO FL 48865 35W 24µοίρες 12V GU5.3
της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,20

Α.Τ. 107:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού οικονοµίας Compact 7W, 220-240V, 380 Lumen, Ε27,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού
τύπου DINT LL 7W E27 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 108:

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

Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 18W, 220-240V, 20.000h, 1050 Lumen, Ε27, µεταφορά
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου DINT FCY 18W E27 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,75
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Α.Τ. 109:

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

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων (τύπου spot Wide Flood), κατάλληλο για εγκατάσταση
σε ανελκυστήρα, GU5.3, 20W, 42V, 4100 cd, MR 16 (τ. καρφί), τουλάχιστον 2000h,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης.
(1 τεµ)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,20

Α.Τ. 110:

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

Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων τύπου spot, 50W, 240V, µε κάλυκα GU10 και γωνία
δέσµης (Flood) 30-35 µοίρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων
φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος
ανακύκλωσης.
(Ενδεικτικού τύπου HALOPAR16 FL 50W GU10 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,40

Α.Τ. 111:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
ή δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού D/E ή T/E, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (ενδεικτικού
τύπου QTP-T/E 1x18, 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,80

Α.Τ. 112:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
σωληνωτό λαµπτήρα φθορισµού Τ8, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,73
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Α.Τ. 113:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 2x18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,45

Α.Τ. 114:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
σωληνωτό λαµπτήρα φθορισµού Τ8, 36W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 1x36 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

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

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,73

Α.Τ. 115:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 2x36W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των
απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση
του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8  2x36 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,54

Α.Τ. 116:

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

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3)
ή τέσσερεις (4) σωληνωτούς λαµπτήρες φθορισµού Τ8, 3x18W ή 4x18W, µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC QT-FIT8  3x/4x18 της OSRAM ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,65
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Α.Τ. 117:

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. 118:

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. 119:

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. 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)
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ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

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 ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 20 Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,50

Α.Τ. 129:

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. 130:

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α.

Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 20Α, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
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ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,50

Α.Τ. 131:

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. 132:

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. 133:

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. 134:

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. 135:

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

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

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 136:

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. 137:

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

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

ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,00

Α.Τ. 138:

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

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

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 68,00
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Α.Τ. 139:

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. 140:

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

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

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 105,00

Α.Τ. 141:

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. 142:

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

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



Σελίδα 40

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 170,00

Α.Τ. 143:

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. 144:

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. 145:

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

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

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,46

Α.Τ. 146:

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. 147:

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

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

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,99

Α.Τ. 148:

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

Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)
Τριπολικό
∆ιατοµής: 3 Χ 4mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,54

Α.Τ. 149:

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

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

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,39

Α.Τ. 150:

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. 151:

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

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

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,84
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Α.Τ. 152:

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. 153:

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

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

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 154:

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

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

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 95,00

Α.Τ. 155:

Προµήθεια πλακών ορυκτών ινών, απλών ή µε πατούρα, σκελετού διατοµής "Τ", οποιουδήποτε σχεδίου.

Προµήθεια πλακών ορυκτών ινών, απλών ή µε πατούρα, σκελετού διατοµής "Τ",
οποιουδήποτε σχεδίου, ηχοαπορροφητικών, πυράντοχων - κλάσης πυραντοχής Α2,
άνθυγρων - µε αντοχή στην υγρασία έως 95% RH, µε επιφάνεια κανονικής διάτρησης
και διαστάσεων 600mmx600mmx15mm-20mm ή 625mmx625mmx15mm-20mm, κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και λοιπά Συµβατικά Τεύχη της Μελέτης.
Μεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση των πλακών ορυκτών ινών, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Ενδεικτικού τύπου AMF της KNAUF ή ισοδυνάµου)
(1 m2)
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∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,20

Α.Τ. 156:

Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά

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

(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

15.741,96

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ

 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε.  ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

  

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

        Ο Τµηµατάρχης του Τµήµατος               Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης                             
Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων                                    Υποστήριξης Έργων                  

                                                                 

                ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ       ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

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

Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ.: θέµα  29ο/πρακτικό  81/26-04-2016
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. 


