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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του ΄Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του ΄Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 
μέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

  
            Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορι-

κών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών 
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών ΄Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 



ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5   Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και      
               απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστα-   
              σης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους  εγκε-       
              κριμένους Περιβαλλοντικούς ΄Ορους. 
 
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του ΄Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
΄Έργου. 

 
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του ΄Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) 
και η απομάκρυνσή τους από το ΄Έργο.  

 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

 
 
1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 

 



 
(α)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(β)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  
(γ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(δ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 
1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του ΄Έργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του 
΄Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
 
1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και 
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 



 
1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

 
1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.17 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

 
 
1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γε-

νικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 
1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του . 
 
 
2. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
4. Οι τιμές των υλικών και των εργασιών θα ελέγχονται κατόπιν έρευνας αγοράς και 

συγκριτικά με τα ΝΕΤ Δημοσίων Έργων, για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τιμή 
σε σχέση με την ποιότητα. 

   

 

 

 

  



 Β . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  -     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ, 

   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 /ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 
 

 
Κωδικός 
Τιμολογί

ου 
Σύντομη Περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ Κωδ. CPV 

1. ΕΙΔΙΚΟ 

Έλεγχος , συντήρηση , 
επισκευή και 

αποκατάσταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού  

04-20-01-02 , 04-20-02-01 , 

05-03-14-00  , 05-07-01-00 , 

05-07-02-00  , 08-06-08-03  

50232100-1 

    

 

 
 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος ΕΤΕΠ 

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
04-20-02-01 Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας 
05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 
05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 
05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης  υπογείων 

δικτύων 
 

 

 

Γ . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ         

      ΠΡΟΤΥΠΩΝ , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 /ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 
Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης , οι λεπτομέρειες - 
περιεχόμενα των ΕΤΕΠ δεν επισυνάπτονται στο παρόν τεύχος , αλλά είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF (Ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο 
(ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ , με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και 
εκτύπωσης . 

 

 

Δ . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,    

       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 /ΔΙΠΑΔ/οικ/ 658 
Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης , οι Προσωρινές Τεχνικές 
Προδιαγραφές δεν επισυνάπτονται στο παρόν τεύχος , αλλά είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF (Ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο 
(ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ , με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και 
εκτύπωσης . 

 



ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΙΚΟ  
                    ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
                    ΕΛΕΓΧΟΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ         
                    ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Για το έργο ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών δικτύων , στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δέλτα.   
Στην τιμή  συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υλικών και 
μικροϋλικών για παντός είδους εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση 
των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικών δικτύων της προαναφερόμενης 
περιοχής, της δαπάνης επιτήρησης, επίβλεψης και παρακολούθησης αυτών και  η διάθεση 
του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση 
προστασίας του χώρου εργασίας καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που απαιτείται για την 
εύρυθμη λειτουργία του δικτύου σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί αναλυτικά 
περιγράφονται στο τεύχος της Ε.Σ.Υ. της παρούσης . 
Τα ενσωματούμενα υλικά θα φέρουν την σήμανση CE . 
Οι τιμές των υλικών θα ελέγχονται κατόπιν έρευνας αγοράς και συγκριτικά με τα  ΝΕΤ  
Δημοσίων Έργων, για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τιμή σε σχέση με την ποιότητα.  
Το έργο θα κατασκευαστεί βάσει του άρθρου 9 του Νόμου 3669/08 . 
Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
- Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού σε πίνακες φωτισμού , πίλαρ (πίνακες , διακόπτες ,    
  μικροαυτόματοι, ασφάλειες, χρονοδιακόπτες, ρελέ, φυσίγγια, φωτοκύτταρα, μετασχηματι-    
  στές, ενδεικτικές λυχνίες, βάσεις ασφαλειών κ.λ.π.) 
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών (ιστοί χαλύβδινοι , ιστοί γαλβανισμένοι , ιστοί   
  αλουμινίου , καλύμματα θυρίδας ιστών , ακροκιβώτια ιστών , προσθήκη σε ιστό , βραχίονες     
  στήριξης  κ.λ.π. ) 
- Αντικατάσταση παλαιών ή κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονα 
φωτιστικά (γλόμποι , προβολείς , φωτιστικά , πυκνωτές ,  εκκινητές , πηνία κ.λ.π.) 
- Αντικατάσταση λαμπτήρων (λάμπες υδραργύρου , λάμπες νατρίου ,  οικονομίας ,       
  φθορισμού κ.λ.π.) 
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων φρεατίων (φρεάτια , καπάκια φρεατίων κ.λ.π.) 
- Αντικατάσταση κατεστραμμένης καλωδίωσης , γείωσης , μικροϋλικών (καλώδια , αγωγοί   
  γειώσεως , ηλεκτρόδια γείωσης , τρίγωνο γείωσης , ταινίες μονωτικές , κλέμμες , κως ,     
  δεματικά , ρόκες , κυπαρισσάκια κ.λ.π.) 
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων (σωλήνες εύκαμπτοι , σωλήνες σπιράλ ,     
  σωλήνες πλαστικοί , σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι , σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE)   
  κ.λ.π.) 
- Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων , σε οποιαδήποτε θέση των δικτύων και αποκατάσταση   
   αυτών 
- Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και αποκατάστασή τους 
- Εκσκαφές χανδάκων και επιχώσεις τους 
- Κοπές ασφαλτοτάπητα και αποκατάστασή του 
- Δοκιμές εγκαταστάσεων  κ.λ.π.  
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή ενός τεμαχίου : 136.686,71 € 
Ολογράφως :     ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  ΣΙΝΔΟΣ    1   /   6   / 2016                                                 ΣΙΝΔΟΣ    1   /  6   / 2016 
   Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Τ.Υ.                                                         Η Συντάξασα 

 
    Νικοπούλου Αναστασία                                                        Χατζογλάκη Βασιλική 
   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                 Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 
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