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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης που ορίζονται στην Προκήρυξη.  
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των 
εργασιών. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα 
άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός 
αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα κάτωθι:  
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 
37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά της 
εν λόγω υπηρεσίας, τέλη χαρτοσήµου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 
επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της σύµβασης ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη 
εξοπλισµού που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, ούτε παρέχεται στους 
ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή 
άµεσα.  
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα 
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εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται 
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους 
φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα 
και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) 
και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).  
1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, 
χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων.  
 
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, 
νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της 
σύµβασης, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των 
µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου 
ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.  
 
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί Ι.Κ.Α, ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής 
περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή το Τ.Σ.Α κλπ όλου του εργατοτεχνικού και 
λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της 
παρούσας σύµβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόµενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α 
διατάξεις.  
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 
διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις 
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.  
 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση της σύµβασης και αποκατάστασης του χώρου 
σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.  
 
1.1.6 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης 
ατυχήµατος κατά την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.  
 
1.1.7 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των 
όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε 
ρέµατα-ποτάµια κλπ.  
 
1.1.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται 
τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε  
 
είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη 
διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ.  
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Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης έτοιµα 
για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
1.1.9 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο 
του , από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς, από 
την ανάγκη εκτέλεσης της σύµβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων.  
 
1.1.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους διευθετήσεων και µέριµνας ώστε να προστατεύονται οι 
υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.  
 
1.1.11 Η δαπάνη τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία της σύµβασης, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της παρεχόµενης 
υπηρεσίας καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς αυτή αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. 
και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.  
 
1.1.13 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη 
των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου.  
 
1.1.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε 
είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
 
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία 
των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης περιλαµβανοµένων όλων των 
απαιτούµενων προς τούτο υλικών -αναλώσιµων και µη - καυσίµων, λιπαντικών, των 
προβλεπόµενων στοιχείων εξοπλισµού, ανταλλακτικών κλπ.  
 
1.1.16 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης της σύµβασης.  
 
1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ 
(24%).  
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.  
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Α.Τ. 1. Επιθεώρηση από Νηογνώµονα, και Ανανέωση Πιστοποιητικών Κλάσεως  
Περιλαµβάνονται οι επιθεωρήσεις του Νηογνώµονα και η ανανέωση των Πιστοποιητικών Κλάσης 
της πλωτής γέφυρας. Τέτοιες επιθεωρήσεις είναι:  
Ειδική επιθεώρηση.  
Ενδιάµεση επιθεώρηση,  
Ετήσια επιθεώρηση.  
Έκτακτη επιθεώρηση στην περίπτωση που απαιτηθεί.  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : Πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.2. Καθαρισµός επιφανειών σιδηροκατασκευής  
Καθαρισµός (απόξεση) των υφάλων µε µηχανικά µέσα για την αποµάκρυνση προσκολληθέντων 
φυκιών, οστράκων και µικροοργανισµών, υδροβολή µε γλυκό νερό υψηλής πιέσεως (Υ.Π. ), 
πλύσιµο µε γλυκό νερό χαµηλής πιέσεως.  
Άνοιγµα ταπών αποστραγγίσεως. Περισυλλογή και αποµάκρυνση µε βαρέλια των νερών και 
καταλοίπων µηχανοστασίου, αντλιοστασίου και κυτών. Πρέπει να ληφθεί κάθε προστατευτικό 
µέτρο για την αποφυγή ρυπάνσεως λόγω πιθανών ελαιωδών καταλοίπων µε ευθύνη του 
αναδόχου.  
Καθαρισµός µε χρήση χηµικών µέσων µηχανοστασίου και αντλιοστασίου καθώς και των πανιόλων 
αντλιοστασίου και µηχανοστασίου.  
Καθαρισµός και αποµάκρυνση στερεών καταλοίπων καθώς και καταλοίπων (λάσπη) των 
δεξαµενών έρµατος (στερεοποίηση λάσπης µε πριονίδι και αποµάκρυνση ή άλλη µέθοδος 
επιλογής του αναδόχου).  
Εάν απαιτηθεί, βάσει του ελέγχου των δεξαµενών, υδροβολή Υ.Π. και καθαρισµός µε µηχανικά 
µέσα των δεξαµενών έρµατος (κυτών), αποµάκρυνση των καταλοίπων και πλύσιµο µε υδροβολή 
Χ.Π. γλυκού νερού.  
Αποξήλωση των πανιόλων των πεζοδροµίων, υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα και 
πλύσιµο µε υδροβολή Χ.Π. γλυκού νερού.  
Στο κάτω µέρος των καταπελτών και του θαλάµου ελέγχου, στις πλευρικές επιφάνειες της 
γέφυρας πάνω από την ίσαλο, στους διαδρόµους επιθεώρησης, στα καταστρώµατα και στις 
λοιπές επιφάνειες σιδηροκατασκευής των εξάλων υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα 
και πλύσιµο µε υδροβολή Χ.Π. γλυκού νερού. Εξωτερικά του θαλάµου ελέγχου και στον µεταλλικό 
εξοπλισµό του καταστρώµατος υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα και πλύσιµο µε 
υδροβολή Χ.Π. γλυκού νερού.  
Στη περίπτωση που απαιτηθεί κατά τις διαδικασίες ενδιάµεσων επιθεωρήσεων στη θέση 
εγκατάστασης και λειτουργίας της γέφυρας µηχανικός (ξέση) καθαρισµός υφάλων µε δύτη και 
χρήση σκαλωσιών και πλωτού µέσου για τον καθαρισµό των εξάλων.  
Τ.Ε. (τιµή ανά Μ²): ∆εκατρία (13,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. 3. Επισκευή / αντικατάσταση τµηµάτων σιδηροκατασκευής  
Στη περίπτωση ζηµιάς τµήµατος ή στοιχείου της σιδηροκατασκευής, σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο, που είναι δυνατόν να προέλθει από έκτακτο γεγονός ή θα οφείλεται στη λειτουργία και 
χρήση της γέφυρας, θα πραγµατοποιηθεί επισκευή του στο ναυπηγείο ή επί τόπου στη θέση 
λειτουργίας της γέφυρας. Η επισκευή θα γίνει µε εγκεκριµένα κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τη 
ναυπηγική τέχνη, τους κανονισµούς και τις υποδείξεις ή την παρακολούθηση του Νηογνώµονα.  
Περιλαµβάνονται σκαλωσιές, ανυψωτικά µέσα, συστήµατα καθαρισµού και αερισµού εσωτερικών 
χώρων, τα απαιτούµενα µέσα ή υλικά και στην περίπτωση που απαιτηθεί πλωτό µέσο ή δύτης µε 
κατάλληλο εξοπλισµό.  
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της ναυπηγικής τέχνης και επιστήµης, τους 
κανονισµούς ή τις υποδείξεις του Νηογνώµονα και του Κ.Ε.Ε.Π.  
Τ. Ε. (τιµή ανά KG) : ∆εκαπέντε (15,00) ΕΥΡΩ  
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Α.Τ. 4. Εξάρµοση - επανάρµοση ανθρωποθυρίδων  
Κατά τις εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης και στην περίπτωση εκτέλεσης επισκευών σε 
κλειστούς χώρους θα απαιτηθεί να εξαρµοστούν οι ανθρωποθυρίδες. Μετά το τέλος των ελέγχων 
ή εργασιών σε κάθε χώρο θα επαναρµοστούν οι ανθρωποθυρίδες αφού προηγούµενα 
αντικατασταθούν τα στεγανοποιητικά υλικά και συντηρηθούν ή αντικατασταθούν τα µέσα 
αρµόσεως (κοχλίες κ.λπ.).  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : ∆ιακόσια δεκαπέντε (215,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. 5. Έλεγχος σκάφους και συστηµάτων γέφυρας  
Περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως έλεγχοι και απαιτούµενες επιθεωρήσεις της γέφυρας, όπως:  
Επιθεώρηση σκάφους µε εκτέλεση παχυµετρήσεων στα ελάσµατα της σιδηροκατασκευής.  
Επιθεώρηση και έλεγχος των συστηµάτων και των µηχανισµών λειτουργίας της πλωτής γέφυρας 
στις περιπτώσεις βλαβών προς διαπίστωσή τους (περιλαµβανοµένου του ελέγχου ορθής 
λειτουργίας µετά την αποκατάσταση)  
Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας, σύσφιξη συνδέσεων, αποκατάσταση των συστηµάτων 
ασφαλείας και ελέγχου της πλωτής γέφυρας.  
Επιθεώρηση κλειστών χώρων προς διαπίστωση ζηµιάς ή βλάβης. Περιλαµβάνονται άνοιγµα και 
εξαερισµός των χώρων για ασφαλή είσοδο.  
Επιθεώρηση υφάλων µε δύτη προς διαπίστωση της κατάστασης τους. Περιλαµβάνονται η 
βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ΕΥΡΩ 
  
 
 
Α.Τ. 6. Τοποθέτηση σφαιροτριβέων (ρουλεµάν) υδραυλικών φιαλών στη θέση λειτουργίας 
της γέφυρας  
Εργασία εξαγωγής φθαρµένου σφαιροτριβέα (ρουλεµάν) επί τόπου στη θέση λειτουργίας της 
γέφυρας µε χρήση πλωτού µέσου και σκαλωσιάς.  
Προµήθεια και τοποθέτηση νέου σφαιροτριβέα.  
Περιλαµβάνονται υλικά και εργασία.  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : Χίλια εννιακόσια (1.900,00) ΕΥΡΩ 
  
Α.Τ. 7. Τοποθέτηση κουζινέτων υδραυλικών φιαλών ή καταπελτών στη θέση λειτουργίας 
της γέφυρας  
Εργασία εξαγωγής φθαρµένου κουζινέτου επί τόπου, στη θέση λειτουργίας της γέφυρας, µε χρήση 
πλωτού µέσου και σκαλωσιάς.  
Κατασκευή και τοποθέτηση νέου κουζινέτου.  
Περιλαµβάνονται υλικά και εργασία για την κατασκευή και τοποθέτηση του κουζινέτου.  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : Τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. 8. Τοποθέτηση πείρων υδραυλικών φιαλών ή καταπελτών στη θέση λειτουργίας της 
γέφυρας  
Εργασία εξαγωγής φθαρµένου πείρου στη θέση λειτουργίας της γέφυρας, µε χρήση πλωτού 
µέσου και σκαλωσιάς.  
Κατασκευή και τοποθέτηση νέου πείρου από χάλυβα υψηλής αντοχής CK60 ή CK65 ή ισοδύναµο.  
Τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων δακτυλιδίων και τόρνευση υποδοχών όπου απαιτηθεί.  
Περιλαµβάνονται εργασία και υλικά.  
ΤΕ. (τιµή ανά τεµ.) : Χίλια εννιακόσια (1.900,00) ΕΥΡΩ  
 

 
Α.Τ. 9. Ευθυγράµµιση / επισκευή εδράσεως καταπελτών  
Κατόπιν εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να απαιτηθεί να γίνει ευθυγράµµιση και 
επισκόπηση των εδράσεων των καταπελτών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έντονη και 
εκτεταµένη φθορά. Στην τιµή του εν λόγω άρθρου περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά 
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(µπουντέλια στερέωσης, µπρακέτα ευθυγράµµισης, εδράσεις αρθρώσεων, µπρακέτα εδράσεων 
κ.λ.π.) και οι απαιτούµενες εργασίες (µηχανουργική κατεργασία κυλινδρικών εδράσεων κ.λ.π.).  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : Τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. 10. Συντήρηση / Επισκευή Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους  
Σέρβις, έλεγχος, καθαρισµός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) στη θέση εγκατάστασης του. 
Επισκευή βλαβών.  
Αντικατάσταση φλαντζών, φίλτρων, λαδιών και λοιπών αναλωσίµων.  
Αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων µε καινουργή.  
Ρύθµιση βαλβίδων, ιµάντων κίνησης, στροφών και λοιποί έλεγχοι κινητήρα.  
Έλεγχος και ρυθµίσεις γεννήτριας.  
∆οκιµαστική λειτουργία Η/Ζ. 
 
Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά, υλικά και η εργασία.  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : Τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια (4.800,00) ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. 11. Συντήρηση οδικού και λοιπού ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδοτών  
Καθαρισµός και συντήρηση ή επισκευή όπου απαιτηθεί φωτιστικών και σηµατοδοτών, 
αντικατάσταση όπου απαιτείται των λαµπτήρων οδικού και λοιπού φωτισµού, αντικατάσταση 
όπου απαιτείται των λαµπτήρων φωτεινών σηµατοδοτών γέφυρας και ξηράς.  
Η εργασία περιλαµβάνει έλεγχο για ανεύρεση της βλάβης, αντικατάσταση κατεστραµµένου 
οργάνου, καλωδίου ή εξαρτήµατος, τελική συναρµολόγηση και δοκιµή κανονικής λειτουργίας.  
Η εργασία θα γίνει επί τόπου επί των ιστών ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδοτών.  
Περιλαµβάνεται η χρήση σκαλωσιών ή ανυψωτικού καλαθοφόρου µηχανήµατος.  
Τ. Ε. (τιµή ανά τεµ.) : ∆ιακόσια (200,00) ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ. 12.  
 
60.20.20  ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  

 
Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται 
παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, µε τα 
εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης και κατά τα λοιπά σύµφωνων µε την 
ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το σύστηµα 
ανάρτησης µε το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο σηµατοδότη)  

• Οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόµενα 
απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους 

• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού ή η 
ανάρτησή του σε βραχίονα 

• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην 
οριολωρίδα του ιστού 

• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του  

Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη  
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60.20.20.03  Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ιακόσια εβδοµήντα  
   Αριθµητικά:   270,00 

 
 

 
 
 

Λευκάδα 23-08-2018 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  Aν/της Προϊστάµενος Τµ.Σ.Ε 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Ο  ∆ιευθυντής ∆.Τ.Ε. 

 

 

Παναγιώτης Κανέλλιας  

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος ΤΕ/Α 

Παναγιώτης Κοµποτιάτης   

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α               

Ευάγγελος Μοσχονάς                    

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’            
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