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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος - Δ.Ε. 
Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. 
Παπαφλέσσα 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.000,00 € 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
 

Α.Τ. 1 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 23W, με πλαστικό επιμεταλλωμένο κάλυκα τύπου globe 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 23W, τύπου globe (σφαιρικός), με πλαστικό 
κάλυμμα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, πλαστικό 
επιμεταλλωμένο κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥1320lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή 
ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,24 
 

Α.Τ. 2 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 23W, με πλαστικό επιμεταλλωμένο κάλυκα τύπου prismatic 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 23W, τύπου prismatic (πρίσμα), με 
πλαστικό κάλυμμα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, πλαστικό 
επιμεταλλωμένο κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥1300lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή 
ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,95 
 

Α.Τ. 3 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 23W, με μεταλλικό κάλυκα τύπου globe 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 23W, τύπου globe (σφαιρικός), με πλαστικό 
κάλυμμα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, μεταλλικό κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥1300lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή ανάλογος, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,70 
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Α.Τ. 4 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 23W, με μεταλλικό κάλυκα τύπου prismatic 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 23W, τύπου prismatic (πρίσμα), με 
πλαστικό κάλυμμα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, μεταλλικό 
κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥1300lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή ανάλογος, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και σαράντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,45 
 

Α.Τ. 5 
Λαμπτήρας led 15W, με πλαστικό επιμεταλλωμένο κάλυκα τύπου globe 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, led 15W, τύπου globe (σφαιρικός), με πλαστικό κάλυμμα ελαφρού 
τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, πλαστικό επιμεταλλωμένο κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥1400lm, ενδ. τύπου Ultralux ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,20 
 

Α.Τ. 6 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 23W, τύπου prismatic, αυξημένης φωτεινής ροής 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 23W, τύπου prismatic (πρίσμα), με γυάλινο 
κάλυμμα, ενεργειακής κλάσης Α, με αντιδιαβρωτικού τύπου, μεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής 
ροής ≥1485lm, ενδ. τύπου Philips ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   8,50 
 

Α.Τ. 7 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός οικονομικού τύπου, 40W, με μεταλλικό κάλυκα, τύπου spiral 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόμησης ενέργειας 40W, τύπου spiral, ενεργειακής κλάσης Α, 
με αντιδιαβρωτικού τύπου, μεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥2680lm, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   7,60 
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Α.Τ. 8 
Λαμπτήρας Na 125W 
 
Λαμπτήρας Na ισχύος 125W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, 
ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥10.000lm, ενδ. τύπου Osram ή Sylvania 
ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,40 
 

Α.Τ. 9 
Λαμπτήρας Na 250W 
 
Λαμπτήρας Na ισχύος 250W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, 
ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥6.000lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή 
ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   17,90 
 

Α.Τ. 10 
Λαμπτήρας Hg 125W 
 
Λαμπτήρας Hg ισχύος 125W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, 
ενεργειακής κλάσης Β, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥6.000lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram 
HQL ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και δέκα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,10 
 

Α.Τ. 11 
Λαμπτήρας Hg 250W 
 
Λαμπτήρας Hg ισχύος 250W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, 
ενεργειακής κλάσης Β, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥13.000lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram 
HQL ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια 
και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,85 
 

Α.Τ. 12 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 40W 
 
Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 40W, διάφανος, σπιράλ μορφής, με κάλυκα Ε27, ενδ. τύπου 
Philips ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   5,50 
 

Α.Τ. 13 
Λαμπτήρας HQI 150W 
 
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 150W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥17.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   12,60 
 

Α.Τ. 14 
Λαμπτήρας HQI 250W 
 
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 250W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥32.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι ένα και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   21,30 
 

Α.Τ. 15 
Λαμπτήρας HQI 400W 
 
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 400W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής μορφής, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥40.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι τέσσερα και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   24,80 
 

Α.Τ. 16 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 125W 
 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού, ισχύος 125W, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, με κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥2.300lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε 
         (Αριθμητικά) :   5,00 
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Α.Τ. 17 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 160W 
 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού, ισχύος 160W, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, με κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥3.100lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,90 
 

Α.Τ. 18 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W 
 
Λαμπτήρας μικτού φωτισμού, ισχύος 250W, γαλακτόχρωμος, αχλαδωτής μορφής, με κάλυκα 
Ε40, φωτεινής ροής ≥5.600lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έντεκα και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   11,80 
 

Α.Τ. 19 
Λαμπτήρας ιωδίνης 150W 
 
Λαμπτήρας ιωδίνης ισχύος 150W, σωληνωτής μορφής, δύο άκρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,30 
 

Α.Τ. 20 
Λαμπτήρας ιωδίνης 300W 
 
Λαμπτήρας ιωδίνης ισχύος 300W, σωληνωτής μορφής, δύο άκρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,30 
 

Α.Τ. 21 
Λαμπτήρας ιωδίνης 500W 
 
Λαμπτήρας ιωδίνης ισχύος 500W, σωληνωτής μορφής, δύο άκρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,30 

 
Α.Τ. 22 
Προβολέας HQI 150W 
 
Προβολέας για λαμπτήρα HQI ισχύος 150W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
μαύρου ή γκρι χρώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας HQI 150W, τοποθετημένος εντός του προβολέα, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα δύο 
         (Αριθμητικά) :   62,00 

 
Α.Τ. 23 
Προβολέας HQI 250W 
 
Προβολέας για λαμπτήρα HQI ισχύος 250W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
μαύρου ή γκρι χρώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας HQI 250W, τοποθετημένος εντός του προβολέα, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα δύο 
         (Αριθμητικά) :   72,00 

 
Α.Τ. 24 
Προβολέας HQI 400W 
 
Προβολέας για λαμπτήρα HQI ισχύος 400W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
μαύρου ή γκρι χρώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρας HQI 400W, τοποθετημένος εντός του προβολέα, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα δύο 
         (Αριθμητικά) :   82,00 

 
Α.Τ. 25 
Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ 125W, σιδερένιο, με βραχίονα στήριξης 
 
Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ για λαμπτήρα μικτού φωτισμού ισχύος 125W, σιδερένιο, σχήματος 
οβάλ ("πιάτο"), με βραχίονα στήριξης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο 
λαμπτήρας μικτού φωτισμού ισχύος 125W, ο βραχίονας στήριξης και το ντουί πορσελάνης Ε27, 
τοποθετημένα εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα τρία 
         (Αριθμητικά) :   43,00 

 
Α.Τ. 26 
Φωτιστικό σώμα τύπου κρεμαστό 125W 
 
Φωτιστικό σώμα κρεμαστό για λαμπτήρα υδραργύρου (Hg) υψηλής πίεσης ισχύος 125W, τύπου 
σκαφάκι, με διάφανο πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο 
λαμπτήρας υδραργύρου (Hg) 125W, τοποθετημένος εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα εννέα 
         (Αριθμητικά) :   39,00 

 
Α.Τ. 27 
Φωτιστικό σώμα τύπου κρεμαστό 250W 
 
Φωτιστικό σώμα κρεμαστό για λαμπτήρα υδραργύρου (Hg) υψηλής πίεσης ισχύος 250W, τύπου 
σκαφάκι, με διάφανο πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο 
λαμπτήρας υδραργύρου (Hg) 250W, τοποθετημένος εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα τέσσερα 
         (Αριθμητικά) :   44,00 

 
Α.Τ. 28 
Φωτιστικό σώμα τύπου Hg 250W 
 
Φωτιστικό σώμα με βραχίονα στήριξης για λαμπτήρα υδραργύρου (Hg) υψηλής πίεσης ισχύος 
250W, με διάφανο πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας 
υδραργύρου (Hg) 250W, τοποθετημένος εντός του φωτιστικού και ο βραχίονας στήριξης σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα οκτώ 
         (Αριθμητικά) :   58,00 

 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α.Τ. 29 
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 
 
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία, ημερήσιος, 24ωρος, με ακρίβεια τετάρτου, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα ένα  
         (Αριθμητικά) :   41,00 

 
Α.Τ. 30 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας 4KW 
 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας ισχύος 4KW, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,50 

 
Α.Τ. 31 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας 7.5KW 
 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας ισχύος 7.5KW, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   19,70 
 

Α.Τ. 32 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας 15KW 
 
Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ράγας ισχύος 15KW, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   28,80 
 

Α.Τ. 33 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 34 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 35 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 36 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 37 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 38 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 40Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 40A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 39 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 50Α 
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Ασφάλειες αυτόματες ράγας 50A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 40 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 63Α 
 
Ασφάλειες αυτόματες ράγας 63A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,80 
 

Α.Τ. 41 
Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ΔΕΗ, 40Α 
 
Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ΔΕΗ, 40Α, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,40 

 
Α.Τ. 42 
Ασφάλειες μαχαιρωτές, 63Α 
 
Ασφάλειες μαχαιρωτές, 63Α, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και σαράντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,40 

 
Α.Τ. 43 
Ντουί πορσελάνης Ε27 
 
Ντουί πορσελάνης Ε27, τύπου ΔΕΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,10 
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Α.Τ. 44 
Ντουί πορσελάνης Ε40 
 
Ντουί πορσελάνης Ε40, τύπου ΔΕΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,20 

 
Α.Τ. 45 
Μετασχηματιστής λαμπτήρων Na, Hg, HQI 125W 
 
Μετασχηματιστές κατάλληλοι για λαμπτήρες Na, Hg, HQI 125W, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   15,60 

 
Α.Τ. 46 
Μετασχηματιστής λαμπτήρων Na, Hg, HQI 250W 
 
Μετασχηματιστές κατάλληλοι για λαμπτήρες Na, Hg, HQI 250W, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   15,60 

 
Α.Τ. 47 
Μετασχηματιστής λαμπτήρων Na, Hg, HQI 400W 
 
Μετασχηματιστές κατάλληλοι για λαμπτήρες Na, Hg, HQI 400W, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   15,60 
 

Α.Τ. 48 
Εκκινητής λαμπτήρων HQI 
 
Εκκινητής κατάλληλος για λαμπτήρες HQI, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   6,90 
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Α.Τ. 49 
Μονωτικές ταινίες 
 
Μονωτικές ταινίες, κατάλληλες για ηλεκτρολογικές εργασίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,65 

 
Α.Τ. 50 
Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες 
 
Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες, ανθεκτικές, κατάλληλες για ειδικές μονώσεις σε ηλεκτρολογικές 
εργασίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,60 

 
Α.Τ. 51 
Διακόπτες ράγας 40Α, 1P 
 
Διακόπτες ράγας 40Α, μονοφασικοί (1P), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   3,70 

 
Α.Τ. 52 
Διακόπτες ράγας 63Α, 1P 
 
Διακόπτες ράγας 63Α, μονοφασικοί (1P), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   4,25 

 
Α.Τ. 53 
Διακόπτες ράγας 40Α, 3P 
 
Διακόπτες ράγας 40Α, τριφασικοί (3P), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και σαράντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   10,45 
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Α.Τ. 54 
Διακόπτες ράγας 63Α, 3P 
 
Διακόπτες ράγας 63Α, τριφασικοί (3P), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   14,55 

 
Α.Τ. 55 
Φωτοκύτταρα 
 
Φωτοκύτταρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο και τριάντα ένα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   22,31 

 
Α.Τ. 56 
Κλέμες 2.5mm2 
 
Κλέμες 2.5m2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,60 

 
Α.Τ. 57 
Κλέμες 6mm2 
 
Κλέμες 6m2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,75 

 
Α.Τ. 58 
Κλέμες 10mm2 
 
Κλέμες 10m2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,80 
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Α.Τ. 59 
Κλέμες 16mm2 
 
Κλέμες 16m2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,60 

 
Α.Τ. 60 
Κλέμασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες 
 
Κλέμασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   2,10 

 
Α.Τ. 61 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 
 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία 
         (Αριθμητικά) :   3,00 

 
Α.Τ. 62 
Αντισκωριακό σπρέυ 
 
Αντισκωριακό σπρέυ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε 
         (Αριθμητικά) :   5,00 

 
Α.Τ. 63 
Καλώδιο NYY 2x1.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), διπολικό, διατομής 2Χ1,5 mm2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,50 
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Α.Τ. 64 
Καλώδιο NYY 3x1.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), τριπολικό, διατομής 3Χ1,5 mm2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   0,70 

 
Α.Τ. 65 
Καλώδιο NYY 3x2.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), τριπολικό, διατομής 3Χ2,5 mm2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,05 

 
Α.Τ. 66 
Καλώδιο NYΜ 3x1.5m2 εύκαμπτο 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ (H05VV-R), τριπολικό, διατομής 3Χ2,5 mm2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προμήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :   1,05 
 
 

         

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ     /     /2016 ΠΥΛΟΣ     /     /2016 ΠΥΛΟΣ     /     /2016 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


