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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.920,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ

Α.Τ.

: 004

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

Παρουσία Τεχνίτη Ψυκτικού, όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ

Α.Τ.

: 005

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

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

Σελίδα
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 006

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

Παρουσία Εργατοτεχνίτη Σιδηρουργού - Αλουµινά, όταν αυτό ζητηθεί από την
υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(1 ώρα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.

: 007

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

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Ύδρευσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ. Κατά τα λοιπά
ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.594,52
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 008

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

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης ∆ικτύων Λυµάτων - Ακαθάρτων - Οµβρίων, σύµφωνα
µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.064,72
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 009

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

Εργασίες και έλεγχοι Αντλητικών Συγκροτηµάτων ή Αντλιών Λυµάτων - Ακαθάρτων Οµβρίων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο
κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ. Κατά τα λοιπά
ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 719,94
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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: 010

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

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών
παροχής και την συχνότητα που
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

θερµότητας, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.000,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

Α.Τ.

: 011

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

Εργασίες και έλεγχοι αντλιών - κυκλοφορητών κλιµατισµού, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.877,54
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 012

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

Εργασίες και έλεγχοι κλειστών δοχείων διαστολής κλιµατισµού, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 600,00
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 013

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

Εργασίες και έλεγχοι δοχείων αδρανείας κλιµατισµού, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.500,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
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: 014

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

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων νερού κλιµατισµού, σύµφωνα µε την
περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 754,60
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 015

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

Εργασίες και έλεγχοι µονάδων fan coil - αυτοµατισµών, σύµφωνα µε την περιγραφή,
το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις
προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11.560,00
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 016

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 393,54
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 017

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 355,81
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα

Α.Τ.

5

: 018

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

Εργασίες και έλεγχοι δικτύων σωληνώσεων FREON, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος
παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 109,22
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 019

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

Εργασίες και έλεγχοι κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων - αυτοµατισµών, σύµφωνα µε
την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.660,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 020

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

Εργασίες και έλεγχοι φυγοκεντρικών ανεµιστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το
είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της
µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8.360,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 021

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.801,53
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα

Α.Τ.

6

: 022

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

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

καταιονητήρων,
που ορίζονται στο
στο κεφάλαιο :
προδιαγραφές της

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.486,37
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 023

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.408,05
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 024

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 686,11
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 025

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης Συστηµάτων 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 Συστηµάτων 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.104,21
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα

Α.Τ.

7

: 026

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 591,63
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 027

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.200,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 028

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 600,00
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 029

Εργασίες και έλεγχοι πίνακα µέσης τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και τη 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 τη συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή
και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 502,56
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα

Α.Τ.

8

: 030

Εργασίες και έλεγχοι µετασχηµατιστή (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 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ.

Εργασίες και έλεγχοι µετασχηµατιστή (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 ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και
τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 571,64
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 031

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.661,84
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 032

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.143,29
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 033

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 943,29
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα

Α.Τ.

9

: 034

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.200,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 035

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.188,04
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 036

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.955,82
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 037

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.177,08
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 038

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 109,40
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 039

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

Εργασίες και έλεγχοι Εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV), σύµφωνα
µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 486,49
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 040

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

Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, σύµφωνα µε την περιγραφή,
το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις
προδιαγραφές της µελέτης.
(Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.648,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 041

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

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

Συστήµατος Αιθουσών,
που ορίζονται στο
στο κεφάλαιο :
προδιαγραφές της
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.400,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 042

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.530,37
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 043

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,68
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 044

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

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα,
γοµώσεως 12 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία
συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της
αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της
υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και
την υπ' αριθµ. 17230/671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,94
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 045

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)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,61
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 046

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 50 kg

Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα,
γοµώσεως 50 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,64
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 047

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,10
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 048

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,20
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 049

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ.

: 050

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

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 50 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,00
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.

: 051

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,24
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 052

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,73
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 053

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 054

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,75
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 055

Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 50 kg.

Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για
τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 50 kg, µε όλα τα υλικά και
µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 39,88
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 056

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 057

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,75
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 058

Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης, µετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα
ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 50 kg.

Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για
τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 50 kg, µε όλα τα υλικά και
µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 71,40
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 059

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)
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ

Α.Τ.

: 060

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
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,64
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 061

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 12 Kg
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,17
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 062

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
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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
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,04
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 063

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γοµώσεως 50 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τοποθετηµένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα
επιτρέπει την εύκολη µετακίνησή του, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα στηρίξως
του στον τοίχο, µε ελαστικό σωλήνα 3m ο οποίος θα µεταφέρεται σε εξέλικτρο.
Ο σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό διακοπής της εκροής και χοάνη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και
Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ)
αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.
(τεµ)
Τροχήλατος, γοµώσεως 50 kg
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 180,71
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 064

Εργασίες αντικατάστασης ψυκτικού µέσου R-22 µε το οικολογικό R422D αντλίας θερµότητας, ανεξαρτήτου τύπου
και ισχύος αντλίας.

Εργασίες αντικατάστασης ψυκτικού µέσου R-22 µε το οικολογικό R422D αντλίας
θερµότητας - ρυθµίσεις, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά
Τεύχη. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της συµβατικής
προθεσµίας, περιλαµβάνεται οποιαδήποτε εργασία και υλικά (το ψυκτικό µέσο και το
πολυεστερικό λάδι αποτιµώνται ξεχωριστά) ανηγµένα σε εργασία, για την παράδοσή
της αντλίας θερµότητας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Τιµή κατ'αποκοπή ανά αντλία θερµότητας ανεξαρτήτου τύπου και ισχύος αντλίας)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.700,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 065

Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας, διπλής αναρρόφησης, παροχής 6.500 m3/h υπό στατική πίεση 350Pa, µε τριφασικό
κινητήρα, εντός κιβωτίου (FAN SECTION).

Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας, διπλής αναρρόφησης, εντός κιβωτίου (FAN SECTION) και
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος µε θερµικό προστασίας, συγκροτηµένος
σε ενιαίο σύνολο, όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη. Ο ανεµιστήρας και ο ηλεκτροκινητήρας θα εδράζονται εντός
του κιβωτίου σε αντιδονητικά λάστιχα.
∆ηλαδή: προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών
και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε τα αντικραδασµικά στηρίγµατα και λοιπά υλικά και
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µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Παροχής 6.500 m3/h υπό στατική πίεση 350Pa
(Ενδεικτικού τύπου FS CBP-15/15 ή ισοδύναµου)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.502,72
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 066

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώµατος 50 kA,
µε ρυθµιζόµενο θερµικό 2,5-4,0 Α.

Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, ικανότητας διακοπής
βραχυκυκλώµατος 50 kA, µε ρυθµιζόµενο θερµικό 2,5-4,0 Α, µε όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια την τεχνική περιγραφή, την
προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένη σε εργασία, καθώς και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης σε πίνακα, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,02
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 067

∆ιακόπτης (αέρος) τηλεχειριζόµενος τριπολικός, ελέγχου τριφασικών κινητήρων, κατάλληλος για χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου, εντάσεως 9Α, AC3, 400 V, µε βοηθητική επαφή.

∆ιακόπτης (αέρος) τηλεχειριζόµενος τριπολικός, κατάλληλος για έλεγχο τριφασικών
κινητήρων και µη επαγωγικών ή ελαφρώς επαγωγικών φορτίων, εντάσεως 9Α, AC3, 400
V, µε βοηθητική επαφή. Ο διακόπτης είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε
πίνακα τύπου ερµαρίου, πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, έλεγχοι και δοκιµές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,10
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 068

Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό διατοµής 2 x 1,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού
(στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
∆ιπολικό
∆ιατοµής: 2 Χ 1,5mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 069

Καλώδιο τύπου ΝΥM, τετραπολικό, διατοµής 4 X 1,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγµατα κλπ.), επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Τετραπολικό
∆ιατοµής: 4 Χ 1,5mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,60
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 070

Πλαστικό κανάλι καλωδίων, διαστάσεων 32 x 12,50 mm

Πλαστικό κανάλι καλωδίων, διαστάσεων 32 x 12,50 mm, σε τεµάχια των δύο µέτρων,
για ευθεία συναρµολόγηση, µε τα ανάλογα εξαρτήµατα (καµπύλες, γωνίες, τάπες,
διακλαδώσεις κ.λ.π) καθώς και το αντίστοιχο καπάκι κλεισίµατος, στηρίγµατα και
λοιπά µικροϋλικά εγκατάστασης.
∆ηλαδή προµήθεια υλικών και µικρουλικών, µεταφορά και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και συναρµολόγησης.
(ενδεικτικού τύπου, DLP mini της Legrand ή ισοδύναµου)
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,38
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 071

Καλώδιο τύπου ΝΥM, τετραπολικό, διατοµής 4 χ 2,5 mm2

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγµατα κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
Τετραπολικό
∆ιατοµής: 4 Χ 2,5mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,12
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 072

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός, ευθύς, βαρέως τύπου, εξωτερικής διαµέτρου/πάχους τοιχώµατος
25/1,8 mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, ευθύς, πλαστικός,εξωτερικής διαµέτρου/πάχους
τοιχώµατος 25/1,8 mm, ορατός, επί εσχάρας καλωδίων, εντοιχισµένος ή
εγκιβωτισµένος σε beton, βαρέως τύπου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, δηλαδή
σωλήνας µε τα απαραίτητα τυποποιηµένα στηρίγµατα, υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως
και στερεώσεως, πλήρως εγκατεστηµένος, για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(ενδεικτικού τύπου CONDUR ΚΟΥΒΙ∆Η ή ισοδύναµου).
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης
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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.
Ο σωλήνας, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων
∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια
δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,59
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 073

Πολύκλωνος αγωγός, ονοµαστικής διατοµής 25mm2, χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E).

Πολύκλωνος αγωγός, ονοµαστικής διατοµής 25mm2, κατασκευασµένος από καθαρό
ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu-E), ο οποίος χρησιµοποιείται ως αγωγός γείωσης και σε
ισοδυναµικές συνδέσεις, για συνδέσεις σε εξωτερικούς χώρους, εντός και εκτός
εδάφους ή εντός σκυροδέµατος.
O αγωγός θα είναι Εργαστηριακά ∆οκιµασµένος, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-2, και θα συνοδεύεται µε δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο
και έλεγχοι, µε όλα τα απαραίτητα υλικά, µικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 64 20 125 ή ισοδύναµος)
(1 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,20
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 074

Σφιγκτήρας χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος (St/tZn), για ισοδυναµικές συνδέσεις µεταλλικών ακµών ή
για σύνδεση περιµετρικού ζυγού γείωσης µε ταινία πάχους έως 10mm, για εσωτερικό χώρο. Εύρος σύσφιξης για
την ταινία 1,5-5mm και για τον αγωγό 1,5-35mm.

Σφιγκτήρας χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος (St/tZn), κατάλληλος για
ισοδυναµικές συνδέσεις µεταλλικών ακµών ή για σύνδεση περιµετρικού ζυγού γείωσης
µε ταινία πάχους έως 10mm, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Το εύρος σύσφιξης του σφιγκτήρα είναι για την ταινία 1,5-5mm και για τον αγωγό
1,5-35mm.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές περιβαλλοντικές
και ηλεκτρικές µε κεραυνικό ρεύµα 50kA, κυµατοµορφής 10/350µs, που θα
πραγµατοποιηθούν στο έργο µε όλους τους συνδυασµούς σύνδεσης.
Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε το ∆ελτίο Αποτελεσµάτων
∆οκιµών.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση και σύνδεση στο
δίκτυο, µε όλα τα απαραίτητα υλικά, µικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(Eνδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 65 03 055 ή ισοδύναµος)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,28
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 075

Σφιγκτήρας "Τ" διασταύρωσης, χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος (St/tZn), σύνδεσης αγωγού κυκλικής
διατοµής ή πολύκλωνου αγωγού µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, εντός και εκτός εδάφους αγωγών 6-10mm.
Τύπου 'Η' (Heavy type).

Σφιγκτήρας "Τ" διασταύρωσης, κατάλληλος για τη σύνδεση αγωγού κυκλικής διατοµής ή
πολύκλωνου αγωγού µε επίπεδη µεταλλική επιφάνεια ή περιλαίµιο ή γειωτή τύπου 'Ε'
ή µε ράβδο γείωσης διατοµής σταυρού, εντός και εκτός εδάφους αγωγών 6-10mm
(35-70mm2). Ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο
(St/tZn). Τύπου 'Η' (Heavy type).
Ο σφιγκτήρας αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 36x35x2mm. Η σύσφιξη
επιτυγχάνεται µε µία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη βίδα, διαστάσεων Μ10x30mm,
κατά ΕΝ 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn),
κατά ΕΝ 24032.
O σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες από το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιµές, που θα
πραγµατοποιηθούν στο έργο µε όλους τους συνδυασµούς ταινιών σύνδεσης, εντός και
εκτός εδάφους. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε το ∆ελτίο
Αποτελεσµάτων ∆οκιµών.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο
και έλεγχο, µε όλα τα απαραίτητα υλικά, µικροϋλικά και εργασία για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Eνδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 62 06 108 ή ισοδύναµος)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,32
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 076

Τριφασικός πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος, ονοµαστικής τάσης 400V, 50KVar, τύπου SIEMENS EPCOS
PhaseCap MKK400-D-50-21 B25669-A3996-J375, πλήρης

Τριφασικός πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος, ονοµαστικής τάσης 400V, 50KVar,
τύπου SIEMENS EPCOS PhaseCap MKK400-D-50-21 B25669-A3996-J375, πλήρης, για
εγκατάσταση µέσα σε ερµάριο ή στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 399,03
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 077

Ασφάλεια µαχαιρωτή, χαµηλής τάσεως, υψηλής ισχύος, εντάσεως 100Α, πλήρης

Ασφάλεια µαχαιρωτή, χαµηλής τάσεως, υψηλής ισχύος, εντάσεως 100Α (τ.NH00 GL/GG,
100A, ~500V, 120kA), πλήρης, για χωνευτή εγκατάσταση µέσα σε ερµάριο ή στεγανό
κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(ενδεικτικού τύπου: NH00 GL/GG 100A, ~500V, 120kA, SIEMENS ή ισοδύναµη)
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,77
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 078

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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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ.

: 079

Οδηγίες χειρισµού διακοπτών µέσης και χαµηλής τάσης και δοκιµής Η/Ζ, ως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή.

Οδηγίες χειρισµού διακοπτών µέσης και χαµηλής τάσης και δοκιµής Η/Ζ, ως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
(Τιµή κατ' αποκοπή)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.

: 080

Αντικατάσταση των 64 συσσωρευτών του Κεντρικού UPS, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.

Η αντικατάσταση των 64 συσσωρευτών του Κεντρικού UPS, περιλαµβάνει:
- την αποσύνδεση - αφαίρεση των παλαιών συσσωρευτών,
- τον καθαρισµό του RACK και του γύρω χώρου από ξένα σώµατα (οξειδώσεις κτλ), τη συντήρηση του RACK (συσφίξεις, έλεγχος γείωσης, τοπική βαφή κτλ, εφόσον
χρειάζεται),
- την προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και σύνδεση των νέων προσφερόµενων
συσσωρευτών (µε αποστάτες, καλύµµατα κτλ, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει ο
κατασκευαστής),
- τη ρύθµιση του UPS για το νέο τύπο των συσσωρευτών,
- τον έλεγχο καλής λειτουργίας,
- την παροχή βεβαίωσης καλής λειτουργίας και συνεργασίας συσσωρευτών - UPS,
- την αποστολή παλαιών συσσωρευτών για ανακύκλωση και την προσκόµιση βεβαίωσης
ανακύκλωσης αυτών.
Όλες οι ρυθµίσεις που απαιτούνται να γίνουν στο σύστηµα µετά την αλλαγή των
συσσωρευτών, θα γίνουν από τον αντιπρόσωπο του UPS στην Ελλάδα ή εξουσιοδοτηµένο
συνεργάτη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, στο
κεφάλαιο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, τοποποθέτηση, όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικροϋλικά, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.
(Τιµή κατ' αποκοπή)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15.147,79
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 081

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

Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µονής οπής, πλήρης,
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ
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Α.Τ.

: 082

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης ουρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης, 1/2", πλήρης (βαλβίδα,
ουρά, σωλήνας, στήριγµα, λαστιχάκια κλπ).

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης ουρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης,
1/2", πλήρης (βαλβίδα, ουρά, σωλήνας, στήριγµα, λαστιχάκια κλπ), µεταφορά επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 306,72
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 083

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης, 3/4",
πλήρης (βαλβίδα, ουρά, σωλήνας, στήριγµα, λαστιχάκια κλπ).

Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής
τοποθέτησης, 3/4", πλήρης (βαλβίδα, ουρά, σωλήνας, στήριγµα, λαστιχάκια κλπ),
µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση
στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 247,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 084

Προµήθεια ψυκτικού υγρού R422D.

Προµήθεια ψυκτικού υγρού R422D. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για όλη τη
διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση επί
τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του ψυκτικού υγρού R422D, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
(Kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 085

Προµήθεια πολυεστερικού λαδιού EST 68.

Προµήθεια πολυεστερικού λαδιού EST 68. Στην τιµή, η οποία είναι δεσµευτική για
όλη τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση
επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο
φύλαξης και γενικώς παράδοση του πολυεστερικού λαδιού EST 68, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(Lt)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,00
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ.

: 086

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,58
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 087

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

Α.Τ.

: 088

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,05
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 089

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις (3) ή τέσσερις (4) λαµπτήρες
φθορισµού Τ26, 18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για τρεις
(3) ή τέσσερις (4) λαµπτήρες φθορισµού Τ26, 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 HFP 3/418 TLD III, 220-240V 50/60Hz της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,59
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 090

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού
Τ26, 18W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
λαµπτήρες φθορισµού Τ26, 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 HFP 218 TLD III, 220-240V 50/60Hz της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,23
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 091

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα φθορισµού Τ26,
36W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για ένα (1)
λαµπτήρα φθορισµού Τ26, 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 HFP 136 TLD III, 220-240V 50/60Hz της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,23
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 092

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες φθορισµού
Τ26, 36W.

Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή, υψηλής συχνότητας, κατάλληλου για δύο (2)
λαµπτήρες φθορισµού Τ26, 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 HFP 236 TLD III, 220-240V 50/60Hz της PHILIPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,23
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 093

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ
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Α.Τ.

: 094

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 68,00
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 095

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,18
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 096

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,29
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 097

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
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,66
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 098

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

Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά
των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς
παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(1 m)
Τριπολικό
∆ιατοµής: 3 Χ 2,5mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,99
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 099

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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,48
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 100

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)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 17.523,60
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Τµηµατάρχης του Τµήµατος
Τευχών, ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

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

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης
Υποστήριξης Έργων

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

