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Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο 
για την  

"Προµήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθµών διοδίων της "Εγνατία 
Οδός ΑΕ" – Κωδικός Αναφοράς 5369 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των υπηρεσιών 
λειτουργίας και υποστήριξης Σταθµών ∆ιοδίων (Σ.∆.) της "Εγνατία Οδός ΑΕ", που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παραπάνω Συµφωνίας – Πλαίσιο, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.  

 
 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων υπηρεσιών/ εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν 
τιµολόγιο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη, οι οποίες θα εκτελεστούν στους Σ.∆. της 
"Εγνατία Οδός ΑΕ". Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες 
ακόµη και αν δεν κατονοµάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των υπηρεσιών/ εργασιών. 

 
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 τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας 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 προµήθειας, 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 της σύµβασης, ούτε παρέχεται στους 
ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

Ο Προµηθευτής (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 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 κλπ., 
που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Προµηθευτής 
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). 
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1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, 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, σύµφωνα 
µε το παρόν και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

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, προϊσταµένων βάρδιας, εισπράκτορες, των 
συνεργείων, των µηχανηµάτων κ.λ.π.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται 
στον τόπο των Σ.∆. ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της 
υπόψη σύµβασης. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για τη λειτουργία των σταθµών διοδίων, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης της σύµβασης. 

1.1.6. Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας 
των Σ.∆., λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα τρίτων, κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Σ.Υ.) 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. 

1.1.7 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή 
άλλου εξοπλισµού (π.χ. καδοφόρου οχήµατος κλπ.) που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 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, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία 
τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την 
τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, 
τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

1.1.8 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. οι δαπάνες των εργασιών 
που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ, την 
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στους Σ.∆. και όπου 
αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την ενηµέρωση του κοινού και την 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου κλπ. 

1.1.9 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες της σύµβασης, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν 
στους Σ.∆., η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Προµηθευτή) των επιµετρητικών σχεδίων και 
των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. 

1.1.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται οι εγκαταστάσεις της σύµβασης, οι υπάρχουσες κατασκευές και 
το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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1.1.11 Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε 
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.12 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) 
και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της ΕΟΑΕ, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Προµηθευτή. 

1.1.13 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την παραλαβή της, τα οποία προβλέπονται 
στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται 
στη Σ.Υ. και τα Παραρτήµατα αυτής. 

1.1.15 Οι δαπάνες συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Προµηθευτή, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης. 

1.1.16 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, 
αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα 
επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, ακόµη και στις 
περιπτώσεις που τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
δυσµενείς µεταχειρίσεις. 

1.1.17 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς των απαιτούµενων αναλωσίµων υλικών, 
υλικών καθαριότητας και στολών εργασίας και παράδοσής τους στους 
σταθµούς διοδίων, σύµφωνα µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

1.1.18 Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες καθαρισµού των σταθµών διοδίων και για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς, και καταµέτρησης των εισπράξεων από τους σταθµούς 
διοδίων, που προβλέπονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

1.1.19 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες, που αναφέρεται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης της σύµβασης ότι βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

1.1.20 Σε κάθε επιµέρους σύµβαση οι δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων των 
Σ.∆. µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Σ.Υ. 

1.1.21 Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του Προµηθευτή στη λειτουργία των 
σταθµών διοδίων, όπως αυτή προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.22 Το Όφελος του Προµηθευτή (Ο.Π.) και τα Γενικά ΄Έξοδα (Γ.Ε.) του Προµηθευτή, 
τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως 
δαπάνες επιστασίας, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων, 
µετακίνησης προσωπικού διοδίων κλπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε 
είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 

 
 

1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του Προµηθευτή ο οποίος θα επιβαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
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1.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών 
τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα: 

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, 

ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 

Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής 
και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο 
παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου  DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που 

περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
  

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, µε βάση το λόγο:  

ΒN / 240 

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου. 
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2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
ΟΜΑ∆Α Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ  
 
Άρθρο Α-1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
 Για τη λειτουργία σταθµού διοδίων επί 24ώρου βάσεως και για διάστηµα ενός µήνα 
(όλες τις ηµέρες του µήνα περιλαµβανοµένων Κυριακών, εορτών κλπ.), όπως αυτή 
περιγράφεται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών”, στη Λειτουργική ∆ιαδικασία 
και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για τις υπηρεσίες: 
 
• Παροχής Προϊσταµένων Βάρδιας και Εισπρακτόρων 
• Μεταφοράς και καταµέτρησης των εισπράξεων 
• Καθαριότητας και υγιεινής των εγκαταστάσεων του σταθµού και του περιβάλλοντος 

χώρου 
• Προµήθειας στολών εργασίας του προσωπικού και αναλωσίµων 
• Αυτοκίνητα και κινητά, σύµφωνα µε αυτά που αναλυτικά ορίζονται στο τεύχος 

“Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” 
• καύσιµα για την πλήρωση των δεξαµενών των Η/Ζ 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύπτει από υποχρεώσεις που αναφέρονται στο 
τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, έστω και 
εάν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των 
σταθµών διοδίων. 
 
 
Άρθρο Α-1.1: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Α 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα επτά χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 87.000,00 
 
 
Άρθρο Α-1.2:Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Β 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 66.550,00 
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Άρθρο Α-1.3: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Γ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 58.250,00 
 
 
Άρθρο Α-1.4: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου ∆ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα µία χιλιάδες πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 51.050,00 
 
 
Άρθρο Α-1.5: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Ε 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα έξι χιλιάδες πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 46.050,00 
 
 
Άρθρο Α-1.6: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου ΣΤ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 40.550,00 
 
 
Άρθρο Α-1.7: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Ζ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα µία χιλιάδες διακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 51.250,00 
 
 
Άρθρο Α-1.8: Λειτουργία σταθµού διοδίων τύπου Η 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα λειτουργία του σταθµού. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται 
κλάσµα του µηνός θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 9.950,00 
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Άρθρο Α-2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Τιµή για την επί ένα µήνα παροχή υπηρεσιών εκπτωτικής και εµπορικής πολιτικής για όλους 
τους σταθµούς διοδίων. Για µη συµπληρωµένο µήνα, υπολογίζεται κλάσµα του µηνός 
θεωρώντας ότι ο µήνας έχει 30 ηµέρες. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 17.450,00 
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ΟΜΑ∆Α Β1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
  
Άρθρο B-1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ (ΣΣ∆) 
 
Ο Προµηθευτής θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, 
«Επιπέδου Ρουτίνας» του Λογισµικού του ΣΣ∆ και αφορά χρονικά υπηρεσίες που θα 
παρέχονται εργάσιµες ώρες και ηµέρες(από τις 09:00 µέχρι τις  17:00 ώρα Ελλάδος, µε 
εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες).  
 
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται: 
(α) Βασικές Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης Λογισµικού,  
Οι Βασικές Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης Λογισµικού περιλαµβάνουν προληπτικές 
και διορθωτικές εργασίες συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένης  της επίλυσης 
προβληµάτων), καθώς και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες  ∆ιαµόρφωσης 
συστήµατος.  Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες αφορούν το λογισµικό της εφαρµογής του ΣΣ∆ σε 
επίπεδο Λωρίδας, Σταθµού ∆ιοδίων και Κεντρικού Συστήµατος. 
α1. Προληπτική Συντήρηση (Ρουτίνας) Λογισµικού και Υπηρεσίες Υποστήριξης  
 Η Προληπτική Συντήρηση περιλαµβάνει:  
(1) Την παρακολούθηση των διαδικασιών του Λογισµικού ∆ιοδίων.  
(2) Προτεινόµενες προληπτικές, διορθωτικές, ή βελτιωτικές ενέργειες ή / και διαδικασίες  
προς στην ΕΟΑΕ.  
(3) Μηνιαίος έλεγχος των δεδοµένων ότι έχουν εγγραφεί στη βάση δεδοµένων. 
α2. ∆ιορθωτικές Ενέργειες Συντήρησης Λογισµικού και Υπηρεσίες Υποστήριξης (Ώρες   
Γραφείου)  
Οι ∆ιορθωτικές Ενέργειες Συντήρησης περιλαµβάνουν:  
(1) Απόκριση εξ αποστάσεως (µέσω σύνδεσης VPN) σε σφάλµατα / βλάβες / ζηµιές της  
εφαρµογής και των υποµονάδων αυτής, εντός του καθορισµένου χρόνου απόκρισης,. 
 (2) Συνεργασία µε  την ∆ιεύθυνση ΙΤ της ΕΟΑΕ. 
 
(β) Υποστήριξη εφαρµογών Λογισµικού και Βάσεων ∆εδοµένων,  
Η Υποστήριξη εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων περιλαµβάνει:  
(1) Αρχειοθέτηση των δεδοµένων σε σύνδεση,  
(2) Παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης της παραγωγικής βάσης δεδοµένων.  
 
(γ) Υποστήριξη σε Επιφυλακή (On Duty),  
Ο Προµηθευτής θα παρέχει ένα µηχανισµό υποστήριξης µέσω τηλέφωνου, για να παρέχει 
µέσω  ενός µηχανικού υποστήριξης λογισµικού εκτός ωραρίου εργασίας των επιχειρήσεων 
(εκτός από 09:00-17:00 ώρα Ελλάδος τις καθηµερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες). Ο 
µηχανισµός υποστήριξης µέσω τηλέφωνου περιλαµβάνει έναν µηχανικό υποστήριξης σε  
επιφυλακή (On-Duty), διαθέσιµος ανά πάσα στιγµή (24/7), ο οποίος θα είναι το πρώτο 
σηµείο  επαφής εκτός του ωραρίου εργασίας των επιχειρήσεων και ο οποίος θα είναι σε θέση 
να  ανταποκριθεί και να καθοδηγήσει τα αρµόδια στελέχη από την ∆ιεύθυνση του ΙΤ που θα 
ορίσει η ΕΟΑΕ για την επίλυση του θέµατος.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν περιλαµβάνεται η παρέµβαση για την επίλυση προβληµάτων µέσω 
πρόσβασης VPN ή επιτόπιας παρουσίας.  
 
(δ) Αναφορά Προόδου & Καταγραφής Προβληµάτων. 
(1) Η µηνιαία αναφορά προόδου υποβάλλεται έως την 15η εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου  
µήνα (για τη δραστηριότητα του προηγούµενου µήνα) και θα περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά  
µε:  
- Τα γεγονότα µε τα οποία έχει ασχοληθεί ο Προµηθευτής κατά τον προηγούµενο µήνα, και  
-  Τις υπηρεσίες συντήρησης ρουτίνας που πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο µήνα.  
(2) Παρακολούθηση συµβάντων  
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Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά έτος και ανά λωρίδα υποστήριξης λογισµικού συστήµατος συλλογής διοδίων (ΣΣ∆) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 2.000,00 
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Άρθρο B-2:   ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACK OFFICE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ     
 
Η υπηρεσία περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και υλοποίηση των διαδικασιών και του λογισµικού 
διαχείρισης που απαιτούνται για την σύσταση και λειτουργία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών 
µέσω Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, τηλεφωνικές αιτήσεις συνδροµητών και υπηρεσίες call 
and courier προκειµένου να επιτευχθεί η αποστολή των καρτών/ ποµποδεκτών που θα 
διαθέτει η Εγνατία Οδός Α.Ε.. καθώς και σύστηµα ανάλυσης στοιχείων συνδροµητικών 
προγραµµάτων και κυκλοφορίας  
Σκοπός του συστήµατος ανάλυσης στοιχείων συνδροµητικών προγραµµάτων και 
κυκλοφορίας είναι η επεξεργασία,  η παρουσίαση και διάθεση της πληροφορίας που 
προκύπτει από την λειτουργία της εταιρίας, ώστε να αποτελεί βασικό εργαλείο για την λήψη 
αποφάσεων και τη δυναµική διαµόρφωση στόχων και στρατηγικής της εταιρείας.  
Το σύστηµα θα επιτρέπει την ανάλυση των διαφόρων στοιχείων λειτουργίας και θα παρέχει 
ένα σύνολο χρήσιµων πληροφοριών όπως: 
  
 Συνδροµητικά στοιχεία κυκλοφορίας και ∆ιοδίων 
 Συνδροµητικά προγράµµατα και συνδροµητές  
 Θα παρέχει αναφορές λειτουργίας σε µορφή Web Based Platform (Intranet – 
 Internet Access) 
  
 Περιλαµβάνονται :   
 Server και Σύστηµα Λογισµικού (1 άδεια κεντρικού και 6 άδειες χρηστών) 
 Υπηρεσίες Προσαρµογής για τις ανάγκες της ΕΟΑΕ 
 Εκπαίδευση χρηστών 
 Παρακολούθηση /Help Desk  
 Συντήρηση-Αναβαθµίσεις και προσαρµογές λογισµικού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
 της ΕΟΑΕ 
  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες σχεδιασµού υλοποίησης ,προσαρµογών του λογισµικού, 
εκπαίδευσης, παρακολούθησης, HelpDesk, συντήρησης, και αναβάθµισης λογισµικού, θα 
παρέχωνται σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
  
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
  
Τιµή Παροχής συστήµατος υπηρεσιών  εγγραφής  και διαχείρισης συνδροµητών, 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, διαχείρισης  παραπόνων και υπηρεσίες back office. Σύστηµα 
ανάλυσης στοιχείων συνδροµητικών προγραµµάτων και κυκλοφορίας     
    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 80.000,00 
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Άρθρο B-3:   ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΕΟΑΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACK OFFICE.  
  
Τρίµηνη διαχείριση των συστηµάτων εγγραφής  και διαχείρισης συνδροµητών, τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης, διαχείρισης  παραπόνων και υπηρεσίες back office  από προσωπικό του 
Προµηθευτή (2 άτοµα ανά σηµείο εξυπηρέτησης) σε 6+1 σηµεία που θα υπάρχει προσωπικό 
του Προµηθευτή σε 8ωρη βάση για όλες τις καθηµερινές σε ώρες γραφείου (9:00 µε 17:00) 
όπου ταυτόχρονα θα πραγµατοποιείται παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της 
Εγνατίας Οδού, ώστε µετά την παρέλευση του τριµήνου το σύστηµα να λειτουργεί πλέον από 
την ίδια την Εγνατία Οδό.  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 43.850,00 
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ΟΜΑ∆Α Β2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Άρθρο B-4:    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
 
Ο Προµηθευτής θα διαθέσει στην ΕΟΑΕ όποτε αυτό του  ζητηθεί, προσωπικό υποστήριξης σε 
θέµατα πληροφορικής και δικτύων για να καλύψει θέµατα τεχνικής υποστήριξης 1ου επιπέδου. 
Το προσωπικό αυτό θα ζητηθεί αν για κάποιο λόγο το προσωπικό της υπηρεσίας δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες ή αν τυχόν προκύψουν νέες ανάγκες από την 
δηµιουργία νέων σταθµών. Στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα ένα laptop ανά άτοµο.   
 
Τιµή ανά τεχνικό πληροφορικής και ανά µήνα 
 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια τριάντα € 
   (Αριθµητικά): 1.830,00 
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Άρθρο B-5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 
 
Για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών διοδίων χωρίς δυσλειτουργίες και 
προβλήµατα, η ΕΟΑΕ θα αποζηµιώνει τον Προµηθευτή σε µηνιαία βάση για την διάθεση 
τεχνικού προσωπικού που θα παρέχει τακτική τεχνική υποστήριξη µε επιφυλακή  στους 
σταθµούς διοδίων όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.  
 
Για τις ανάγκες των σταθµών διοδίων της ΕΟΑΕ έτσι όπως είναι τοποθετηµένοι γεωγραφικά 
ο προµηθευτής θα οργανώσει τις παρακάτω οµάδες τεχνικής υποστήριξης ώστε να µπορεί 
να ανταποκρίνεται στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης µέσα στους προβλεπόµενους 
χρόνους (βλέπε παρ. 3.2.7 του Τεχνικού Αντικειµένου). Οι οµάδες αυτές απαρτίζονται από 
διαφορετικά άτοµα που δεν ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές οµάδες. Οι οµάδες αυτές 
µπορεί να επαναπροσδιοριστούν µετά την κατασκευή και νέων σταθµών, µετά από απόφαση 
της ΕΟΑΕ. 
 
Σταθµός ∆ιοδίων Τεχνικό προσωπικό 
Ίασµου 1η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
Μουσθένης 2η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
Ανάληψης+Μαλγάρων 3η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
Πολυµύλου 4η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
Μαλακασίου +Τύρια 5η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
Ακτίου 6η  Οµάδα τεχνικής υποστήριξης 
 
Οι παραπάνω Οµάδες τεχνικής υποστήριξης θα επιθεωρούν και θα διενεργούν ελέγχους 
καλής λειτουργίας ανά 15µερο  στα ΕΗΖ και τα UPS σε όλους τους Σταθµούς ∆ιοδίων 
Σύµφωνα µε τα «∆ελτία Επιθεώρησης και Συντήρησης Εξοπλισµού», θα εκτελούν τις 
επιθεωρήσεις τακτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στον κάθε 
σταθµό διοδίων της ΕΟΑΕ µαζί µε τον εξοπλισµό λωρίδων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
επιθεωρήσεων – τακτικής συντήρησης που θα εγκρίνει η ΕΟΑΕ και θα αποκαθιστούν τις 
τυχόν βλάβες - φθορές που µπορεί να προκύψουν µέσα στους προβλεπόµενους χρόνους 
απόκρισης. 
 
• Το προσωπικό θα είναι σε επιφυλακή όλο το 24ωρο ακόµα και Σαββατοκύριακα και 

αργίες ώστε οποιαδήποτε στιγµή κληθεί να επέµβει για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης 
ή δυσλειτουργίας των εγκατεστηµένων Η/Μ εξοπλισµών στους σταθµούς διοδίων να είναι 
διαθέσιµο και να αποκρίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους χρόνους  (1 ώρα σε 
κρίσιµες βλάβες Κατηγορίας Α όπως, βλάβη σε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ή στο  
Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ή στο Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης). 

 .  
Η µηναία αποζηµίωση του τεχνικού προσωπικού επιφυλακής περιλαµβάνει κάθε εργασία 
που καλείται να εκτελέσει καθηµερινά σε ώρες γραφείου (8:00 µε 16:00) είτε επιθεώρηση είτε 
συντήρηση είτε επισκευή περιλαµβάνει επίσης την διαθεσιµότητα του να επεµβαίνει και να 
αποκαθιστά  τυχόν προβλήµατα στον σταθµό/οί που είναι υπεύθυνος εκτός και αν 
προβλέπεται ειδική αποζηµίωση για την αποκατάσταση συγκεκριµένων βλαβών 
(αντικατάσταση κονταριού µπάρας, ολόκληρης µπάρας,  κλπ) .  
Το τεχνικό προσωπικό θα αµείβεται επιπρόσθετα µε την ώρα όταν καλείται να επιθεωρήσει ή 
να επισκευάσει κάποια βλάβη εκτός ωρών γραφείου ή αργία ή Σαββατοκύριακο (εκτός ξανά 
αν προβλέπεται συγκεκριµένη αµοιβή για το είδος της βλάβης που καλείται να 
αποκαταστήσει). 
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Άρθρο B-5.1:   Τιµή υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Σταθµών διοδίων µε επιφυλακή για 
Οµάδα τεχνικής υποστήριξης που καλύπτει ένα σταθµό ανά µήνα 
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 2.000,00 
 
  
 
 
 Άρθρο B-5.2: Τιµή υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Σταθµών διοδίων µε επιφυλακή για 
Οµάδα τεχνικής υποστήριξης που καλύπτει περισσότερους σταθµούς ανά µήνα 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 2.500,00 
 
 
 
 Άρθρο B-5.3:  Τιµά ανά ώρα για Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Σταθµών διοδίων µε 
επιφυλακή σε ώρες εκτός γραφείου και αργίες για µονοµελές συνεργείο 
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 22,50 
 
 
 
 
Άρθρο B-5.4: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Σταθµών διοδίων µε επιφυλακή σε ώρες 
εκτός γραφείου και αργίες για διµελές συνεργείο 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά € και δεκατρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 37,13 
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Άρθρο Γ-1:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΣ∆ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Το Σύστηµα Συλλογής ∆ιοδίων (ΣΣ∆) που έχει εγκαταστήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε. 
απαρτίζεται από το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισµού (hardware) και του λογισµικού 
(software) που απαιτούνται για την είσπραξη διοδίων και την αυτοµατοποιηµένη διαχείριση 
(καταγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο, ανάλυση) των δεδοµένων για τις διελεύσεις 
οχηµάτων.  
 
Σκοπός του ΣΣ∆ είναι:  
Α. Η καταχώρηση κάθε διέλευσης και κατηγορίας οχήµατος που περνά από το σηµείο 
συναλλαγής 
Β. Η Καταγραφή της οικονοµικής συναλλαγής ανάλογα µε τον τρόπο συναλλαγής  
Γ. Η διαχείριση και ο έλεγχος των εισπράξεων του αντίτιµου του διόδου 
Το Σύστηµα Συλλογής ∆ιοδίων (ΣΣ∆) που έχει εγκαταστήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε., 
σχεδιασµένο σε βαθµίδες (modular) εύκολα αναβαθµίσιµο και µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 
χειροκίνητων, αυτόµατων (προπληρωµές ή µεταπληρωµές, κλπ) και ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. 
 
Το εν λόγω ΣΣ∆ έχει την δυνατότητα να ενοποιεί τον συνδεδεµένο εξοπλισµό που έχει 
εγκατασταθεί στο κάθε σταθµό διοδίων ή πρόκειται να εγκατασταθεί στο µέλλον και να τον 
διαχειρίζεται ενιαία µέσω λογισµικού που εξασφαλίζει την αυτοµατοποιηµένη διαχείριση 
(καταγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο, ανάλυση) της λειτουργίας του εξοπλισµού και των 
δεδοµένων για τις διελεύσεις οχηµάτων.  
 
Το λογισµικό του συστήµατος συλλογής διοδίων αποτελείται από 3 επίπεδα συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων: 
Α. Το επίπεδο της λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Level) στο οποίο γίνεται η αρχική 
καταχώρηση της συναλλαγής από τον εξοπλισµό που είναι τοποθετηµένος στη λωρίδα 
κυκλοφορίας. 
Β. Το επίπεδο σταθµού διοδίων (Plaza Level), στο οποίο καταλήγουν τα δεδοµένα του 
επιπέδου λωρίδας κυκλοφορίας, ελέγχονται επεξεργάζονται και παράγονται οι σχετικές 
αναφορές. 
Γ. Το επίπεδο της γενικής διαχείρισης της πληροφορίας (Management Information System) 
κατά το οποίο οι παραγόµενες οικονοµικές αναφορές µε την χρήση ειδικού λογισµικού, 
παραµετροποιούνται για την τελική τους επεξεργασία από στην Κεντρική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης ∆ιοδίων της ΕΟΑΕ. 
 
Οι βασικές λειτουργίες του ΣΣ∆ είναι οι ακόλουθες: 

- Συλλογή διοδίων χειροκίνητα και µε έξυπνες κάρτες 
- Παρακολούθηση έλεγχος 
- Εµπορική πολιτική 
- Αναφορές λεπτοµερών και συγκεντρωτικών στοιχείων (διελεύσεις –έσοδα) 
- ∆ιαχείριση δεδοµένων 
- Ασφάλεια ∆εδοµένων 

 
Το λογισµικό περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα ελέγχου στη λωρίδα, στο σταθµό καθώς και στο 
κεντρικό επίπεδο. Όλη η σχετική πληροφορία για το λογισµικό καθώς και οι γραφικές  
απεικονίσεις των οθονών είναι διαθέσιµες  σε εγχειρίδια που περιλαµβάνουν τα επίπεδα του: 

- Εισπράκτορα 
- Επόπτη 
- Εξυπηρέτησης Πελατών 
- ∆ιαχείρισης 
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Το λογισµικό του ΣΣ∆ διαθέτει δυνατότητες επέκτασης του συστήµατος συλλογής διοδίων για 
την ενσωµάτωση µελλοντικών τροποποιήσεων/αναβαθµίσεων αλλά και νέων εξοπλισµών. 
Σήµερα το σύστηµα µέσω των τελευταίων αναβαθµίσεων έχει την δυνατότητα εφαρµογής 
εκπτωτικής πολιτικής στην λειτουργία  του αυτοκινητόδροµου. Το σύστηµα παρουσιάζει 
ευελιξία στην διαµόρφωση των λωρίδων, εναλλαγή στη δοµή τελών διοδίων, δυνατότητα 
προσθήκης ή αφαίρεσης κατηγοριών οχηµάτων από το σύστηµα, κλπ. 
 
Κάθε σταθµός διοδίων αποτελείται από λωρίδες κυκλοφορίας από τις οποίες ορισµένες είναι 
εναλλασσόµενης κατεύθυνσης για να εξυπηρετούν ανάλογα την αιχµή της κυκλοφορίας και 
τις δύο κατευθύνσεις. Αυτός ο τύπος προϋποθέτει την τοποθέτηση διπλού εξοπλισµού στην 
ίδια λωρίδα, ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήµατα που κινούνται προς κάθε κατεύθυνση. 
Κάθε φορά θα είναι ενεργός ο εξοπλισµός µόνο της κατεύθυνσης που χρησιµοποιείται. Για 
τον σκοπό αυτό απαιτείται το λογισµικό ΣΣ∆ να υποστηρίζει λειτουργία αλληλο-µανδάλωσης 
(inter-lock) λωρίδων σε επίπεδο hardware και software, δηλ. τη µη ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση λειτουργίας δύο λωρίδων εναλλασσόµενης κατεύθυνσης. 
 
Το ΣΣ∆ της Εγνατία Οδός Α.Ε παρέχει επίσης λειτουργίες Back-Office για την υποστήριξη 
των καθηµερινών λειτουργιών (π.χ. συγκριτικός έλεγχος µετρητών και τραπεζικών 
καταθέσεων), την ιχνηλάτηση και αναφορά όλων των συναλλαγών και την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των λωρίδων και των σταθµών διοδίων. Επιτρέπει έτσι 
την άµεση διάγνωση βλαβών και προβληµάτων και την On line υποστήριξη της λειτουργίας 
του συστήµατος από τις υπηρεσίες συντήρησης.  
 
  
 Τιµή ανά λωρίδα εγκατάστασης λογισµικού ΣΣ∆ στους νέους σταθµούς διοδίων 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 4.600,00 
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Άρθρο Γ-2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
οικίσκου βιοµηχανοποιηµένου τύπου 18µ2. , σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης (Παράρτηµα Γ, Τεχν.Αντ.) , που 
περιλαµβάνει: 
Προκατασκευασµένο οικίσκο 18µ2.  µε πόρτα, παράθυρα προετοιµασµένη ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, φωτισµό, θέρµανση –ψύξη, πυρανίχνευση. Ο οικίσκος που θα χρησιµοποιηθεί 
ως κέντρο εξυπηρέτησης συνδροµητών σε κάποιους σταθµούς διοδίων ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των χρηστών καθώς και η προώθηση του νέου συστήµατος 
ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων καθώς και η εκπτωτική πολιτική της εταιρείας µέσα από τις 
«έξυπνες κάρτες». Οι τελικές διαστάσεις θα συµφωνηθούν µε την υπηρεσία ανάλογα µε την 
θέση εγκατάστασης του οικίσκου. Τεχνικά χαρακτηριστικά του οικίσκου υπάρχουν στο 
παράρτηµα Γ. 
 
Εκτός του οικίσκου περιλαµβάνεται και : 
-  η κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του οικίσκου καθώς και  
 - Η σύνδεση του οικίσκου µε δίκτυα 
Α. Ηλεκτρικής ενέργειας 
B. Voice/data 
 
 Τιµή ανά µονάδα προµήθειας εγκατάστασης προκατασκευασµένου οικίσκου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 16.500,00 
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Άρθρο Γ-3:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΑΠΟ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (MTC - MANUAL TOLL COLLECTION) ΧΩΡΙΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (AUTOMATIC VEHICLE CLASSIFICATION) ΣΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (MTC - MANUAL TOLL COLLECTION) ΜΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
(AUTOMATIC VEHICLE CLASSIFICATION) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή του 
απαιτούµενου εξοπλισµού λωρίδας σταθµού διοδίων για την χειρωνακτική συλλογής διοδίων 
µε αυτόµατη κατηγοριοπολιηση  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών», και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 
Ένα σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης οχηµάτων (Automatic Vehicle Classification 
System – AVC), µε κύριο σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου της κατηγοριοποίησης των 
οχηµάτων που γίνεται από τους εισπράκτορες. 
 
Το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης που θα εγκατασταθεί θα αποτελείται: 
Α.  Από ένα σύστηµα σαρωτών laser (ποµπός και δέκτης), το οποίο θα ανιχνεύει το προφίλ 
του οχήµατος (και κατ’ επέκταση το ύψος του).  
Β. Έναν ανιχνευτή µέτρησης αριθµού αξόνων οχηµάτων ο οποίος θα αποτελείται από 
κατάλληλο αριθµό επαγωγικών βρόχων στο οδόστρωµα.  
Οι επαγωγικοί βρόχοι (treadles), θα κατασκευαστούν, σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

•  την δηµιουργία αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,  
•  τυχόν αποξήλωση υπάρχοντος βρόχου ή αισθητήρα, 
•  προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το 

καλώδιο σύνδεσης προς τον ανιχνευτή επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων,, 
•  προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του αισθητήρα (treadle) µε το 

καλώδιο σύνδεσης προς τον αντίστοιχο ανιχνευτή επεξεργασίας/µετατροπής 
σηµάτων, 

•  προµήθεια του ειδικού υλικού 2 συστατικών, 
•  πλήρωση του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,  
•  όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, 
•  µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, 

µεταφορτώσεων, σταλιών. 
 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Γ. Έναν AVC ελεγκτή λωρίδας, εντός στεγανού µεταλλικού ερµαρίου µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής 
ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου 
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος, 

2. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος, 

3. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση 
και δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε 
κανονική και πλήρη λειτουργία, 

4. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ 
και τα µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω 
λογισµικά, 
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5. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
Τιµή ανα λωρίδα αναβάθµισης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 9.400,00 
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Άρθρο Γ-4:   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΑΠΟ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (MTC - MANUAL TOLL COLLECTION)  ΜΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (AUTOMATIC VEHICLE CLASSIFICATION) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ (ETC - ELECTRONIC TOLL COLLECTION). 
  
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση 
υπάρχουσας και δοκιµή,εξοπλισµού λωρίδας για την ηλεκτρονική συλλογή διοδίων , 
σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 
Α. Την κεραία ανάγνωσης ποµποδεκτών 

1. Την κεραία ανάγνωσης ποµποδεκτών στις  λωρίδες του αυτοκινητοδρόµου θα είναι 
τεχνολογίας Ειδικού Συστήµατος Επικοινωνιών Μικρής Εµβέλειας και θα 
συµµορφώνονται  µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN DSRC 5.8 GH, όπως και µε την 
προδιαγραφή διαλειτουργικότητας GSS 3.0.  

2. Εγκατάσταση µεταλλικού χαλύβδινου (St37) ιστού µε βραχίονα γαλβανισµένου εν 
θερµώ για αντοχή στις καιρικές συνθήκες (φορτίο ανέµου > ΧΧ N, επιτρεπόµενη 
ροπή κάµψης > 500N/m2) µε κατάλληλη βάση έδρασης, αγκύρια για την ανάρτηση 
της κεραίας ανάγνωσης ποµποδεκτών. 

3. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε 
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται 

4. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο επαφής µε 
τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο 
έλεγχος της διάταξης) 

5. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. 

6. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων 
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα (όπου 
είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την 
ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας 
εγκατάστασης. 

7. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε 
surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού 
απαιτείται. 

8. Καλωδιακή σύνδεση του ποµπού µε τον ελεγκτή του θαλαµίσκου. 
 
Β. Το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης στην έναρξη κάθε λωρίδας ώστε να γίνεται η 
σωστή χρέωση ανα διερχόµενο όχηµα, που θα εγκατασταθεί και θα αποτελείται: 
Β1.  Από ένα σύστηµα σαρωτών laser (ποµπός και δέκτης), το οποίο θα ανιχνεύει το προφίλ 
του οχήµατος (και κατ’ επέκταση το ύψος του).  
Β2. Έναν ανιχνευτή µέτρησης αριθµού αξόνων οχηµάτων ο οποίος θα αποτελείται από 
κατάλληλο αριθµό επαγωγικών βρόχων στο οδόστρωµα.  
Οι επαγωγικοί βρόχοι και οι αισθητήρες αξόνων (treadles), θα κατασκευαστούν, σύµφωνα µε 
τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

• την δηµιουργία αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,  
• τυχόν αποξήλωση υπάρχοντος βρόχου ή αισθητήρα, 
• προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το 

καλώδιο σύνδεσης προς τον ανιχνευτή επεξεργασίας/µετατροπής 
σηµάτων,, 

• προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του αισθητήρα (treadle) µε το 
καλώδιο σύνδεσης προς τον αντίστοιχο ανιχνευτή 
επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων, 

• προµήθεια του ειδικού υλικού 2 συστατικών, 
• πλήρωση του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,  
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• όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, 
• µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, 

µεταφορτώσεων, σταλιών. 
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. 
 
Β3. Έναν AVC ελεγκτή λωρίδας, εντός στεγανού µεταλλικού ερµαρίου µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά  
 
 
Γ. Την πινακίδα Τελών ∆ιόδου, σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

a. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από 
την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα 
του υπόψη συστήµατος, 

b. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος, 

c. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία, 

d. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα 
µέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

e. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
 
Τιµή ανα λωρίδα αναβάθµισης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι χιλιάδες επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 16.700,00 
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Άρθρο Γ-5:  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
   
Προµήθεια – Εγκατάσταση – δοκιµή – Θέση σε λειτουργία λογισµικού για την διαχείριση  
ηλεκτρονικών λωρίδων και για τη διαχείριση του  συστήµατος αυτόµατης κατηγοριοποίησης 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
Α. Το λογισµικό για τη διαχείριση στο κοµµάτι της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων (εν 
συντοµία λογισµικό ETC) θα πρέπει:  

1. θα διαβάζει τον ποµποδέκτη κάθε διερχόµενου οχήµατος 
2. θα αναγνωρίζει την εγκυρότητα του ποµποδέκτη µε αντίστοιχους ελέγχους 

Για να είναι έγκυρος ένας ποµποδέκτης θα πρέπει: 
- Να έχει εκδοθεί από την ΕΟ (ή από δια-λειτουργικό Φορέα), 
- Ο λογαριασµός στον οποίο ανήκει ο ποµποδέκτης να έχει επαρκές υπόλοιπο, 
- Οι χρεώσεις θα γίνονται µέσω ενός λογαριασµού χρήστη Ηλεκτρονικής 

Συλλογής ∆ιοδίων (ΗΣ∆) , ο οποίος σχετίζεται µε τον ποµποδέκτη του χρήστη.  
3. θα συνεργάζεται µε το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης  
4. θα χρεώνει τον αντίστοιχο λογαριασµό του συνδροµητή µε το αναλογούν ποσό 
5. θα επιτρέπει στις λωρίδες συλλογής διοδίων µε εισπράκτορα (µε σάρωση του 

γραµµωτού κώδικα του ποµποδέκτη) τη: 
 a. Πληρωµή για ανανέωση του συνδροµητικού λογαριασµού, 
 b. ∆ιέλευση µε ποµποδέκτη, σε περίπτωση που η λωρίδα ΗΣ∆ δεν είναι διαθέσιµη. 

6. Θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό των ποµποδεκτών καθώς και την φόρτιση τους µε 
χρήµατα. 

 
Β. Το λογισµικό για τη διαχείριση στο κοµµάτι της αυτόµατης κατηγοριοποίησης (εν συντοµία 
λογισµικό AVC) θα έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο της κατηγοριοποίησης των οχηµάτων 
δηλαδή : 

1. θα κατηγοριοποιεί αυτόµατα όλα τα οχήµατα που διέρχονται από τους σταθµούς 
διοδίων της ΕΟ µε βάση το µέγιστο ύψος τους και τον αριθµό των αξόνων τους, 
σύµφωνα µε τις κατηγορίες χρέωσης που υφίστανται στον αυτοκινητόδροµο,  

2. θα ανιχνεύει την κατηγορία των οχηµάτων µετά τη συναλλαγή (post-classification) το 
οποίο σηµαίνει ότι: 

3. να συνεργάζεται µε το λογισµικό χειροκίνητης συλλογής διοδίων (Το σύστηµα διοδίων 
εν συντοµία λογισµικό MTC), για  να µπορεί:  

a. να συγκρίνει τις κατηγορίες οχηµάτων που επέλεξε ο εισπράκτορας µε αυτές 
που ανίχνευσε το σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης οχηµάτων και να 
χαρακτηρίζει συναλλαγές ως “λανθασµένης κατηγοριοποίησης”. 

b.  θα παράγει στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες θα είναι στη διάθεση της ΕΟ 
µέσω των αναφορών του συστήµατος για περαιτέρω έλεγχο. 

4. θα συνεργάζεται µε το κοµµάτι της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων για να 
επιβεβαιώνει την κατηγορία του διερχόµενου οχήµατος και να αφαιρεί το σωστό τέλος 
από το διερχόµενο όχηµα. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

- Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ επί του συγκεκριµένου λογισµικού  
τουλάχιστον 20 ώρες στις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ 

- Περιλαµβάνεται η τεχνική υποστήριξη του συγκεκριµένου λογισµικού για όλη την 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης µε τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς προβλέπεται και 
η τεχνική υποστήριξη του λογισµικού του κεντρικού συστήµατος συλλογής 
διοδίων. 

- Όλες τις µελλοντικές αναβαθµίσεις του λογισµικού 
- Άδειες χρήσης αµετάκλητες για την χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού για  150 

λωρίδες  κυκλοφορίας. Ο συγκεκριµένος αριθµός καλύπτει λίγες περισσότερες 
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λωρίδες από όσες υπάρχουν σήµερα µαζί µε όσες προβλέπονται να 
λειτουργήσουν στο άµεσο µέλλον. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
Τιµή λογισµικού επέκτασης λειτουργικότητας συστήµατος για την διαχείριση  ηλεκτρονικών 
λωρίδων και την διαχείριση του σύστηµα αυτόµατης κατηγοριοποίησης. 
   
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 100.300,00 
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 Άρθρο Γ-6:  ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙ∆ΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση 
υπάρχουσας µεταλλικής ανακλαστικής πινακίδας, στις  λωρίδες του αυτοκινητοδρόµου, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 
  
Επί της µετώπης του στεγάστρου των σταθµών διοδίων, σε κάθε λωρίδα των διοδίων, θα 
εγκατασταθούν πινακίδες που να υποδεικνύουν τις λωρίδες που λειτουργούν ηλεκτρονικά 
(τηλεδιόδιο). Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 900x900mm. Οι πινακίδες θα είναι 
συµβατικές, σταθερής ένδειξης, µε ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙΙ. Οι πινακίδες θα 
στερεώνονται επί του στεγάστρου µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 
ανατροπής λόγω ανεµοπίεσης. Οι πινακίδες θα είναι συµβατές µε τις απαιτήσεις των 
Οδηγιών Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) που εγκρίθηκαν µε την 
υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 Υπουργική Απόφαση." 
Επίσης, επί της µετώπης θα εγκατασταθούν πινακίδες που υποδεικνύουν τη χειροκίνητη 
λειτουργία της λωρίδας διοδίων. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 900x900mm. Οι πινακίδες 
θα είναι συµβατικές, σταθερής ένδειξης, µε ανακλαστική µεµβράνη τύπου ΙΙΙ και θα 
τοποθετηθούν και στις λωρίδες που µπορούν να αµφιδροµηθούν. Η µορφή (απεικόνιση) της 
πινακίδας θα διατεθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Οι πινακίδες θα στερεώνονται επί 
του στεγάστρου µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής λόγω 
ανεµοπίεσης.  
  
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για 
την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου 
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος, κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη 
εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήµατος, 
  
  
  
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας σήµανσης 
   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Γ-7: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
  
 Άρθρο Γ-7.1: Λογισµικό συστήµατος καταγραφής παραβάσεων 
 
Προµήθεια – Εγκατάσταση – ∆οκιµή – Θέση σε λειτουργία λογισµικού συστήµατος 
καταγραφής παραβάσεων στους  σταθµούς διοδίων  και στα κεντρικά της ΕΟΑΕ καθώς και 
των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης και διαχείρισης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
Α. Το λογισµικό του συστήµατος καταγραφής παραβάσεων που δίνει τη δυνατότητα στον 
λειτουργό του συστήµατος συλλογής διοδίων να διαχειρίζεται εικόνες και video και να εκτελεί 
κατ’ ελάχιστων τις ακόλουθες ενέργειες της εφαρµογής διοδίων: 
α. Την αναζήτηση των συναλλαγών µε διάφορα κριτήρια αναζήτησης (π.χ. λωρίδα, 
ηµεροµηνία/ώρα, χρήστης, τύπος συναλλαγής κ.λπ.).  
β. Τη χειροκίνητη ανάκτηση εικόνων/βίντεο – Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει 
χειροκίνητα µία εικόνα ή βίντεο από το περιβάλλον χρήστη.  
γ. Την προβολή του βίντεο µιας λωρίδας σε πραγµατικό χρόνο. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1.  Την προµήθεια – µεταφορά – εγκατάσταση κεντρικού Server στις κεντρικές 

εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ για την εγκατάσταση του λογισµικού και την κεντρική διαχείριση 
καταγραφής παραβάσεων. Καλωδιώσεις για παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και 
όλες οι αιτούµενες καλωδιώσεις σύνδεσης. 

2. Ένας σταθµός εργασίας µε την εφαρµογή διαχείρισης καταγραφής παραβάσεων 
3. Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΟΑΕ επί του συγκεκριµένου λογισµικού για 20 ώρες για 

την διαχείριση των παραβάσεων στις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ 
4. Περιλαµβάνεται η τεχνική υποστήριξη του συγκεκριµένου λογισµικού για όλη την διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης µε τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς προβλέπεται και η τεχνική 
υποστήριξη του λογισµικού του κεντρικού συστήµατος συλλογής διοδίων. 

5. Άδειες χρήσης αµετάκλητες για την χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού για  150 
λωρίδες  κυκλοφορίας. Ο συγκεκριµένος αριθµός καλύπτει λίγες περισσότερες λωρίδες 
από όσες υπάρχουν σήµερα µαζί µε όσες προβλέπονται να λειτουργήσουν στο άµεσο 
µέλλον. 

6. Υπηρεσίες προσαρµογής και περαιτέρω ανάπτυξης του λογισµικού µε σκοπό την κάλυψη 
του ειδικών αναγκών διαχείρισης των παραβάσεων σύµφωνα µε τις θεσµικές 
υποχρεώσεις της ΕΟΑΕ. Οι προσαρµογές περιλαµβάνουν ενδεικτικά την παραγωγή 
αυτοµατοποιηµένων αναφορών, ειδοποιήσεων, επιστολών προς παραβάτες και των 
αναγκαίων λειτουργιών παρακολούθησης της πορείας τους. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
Τιµή λογισµικού για το σύστηµα καταγραφής παραβάσεων 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα χιλιάδες  € 
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 (Αριθµητικά): 140.000,00 
 
 Άρθρο Γ-7.2:   Εξοπλισµός  λωρίδας για το σύστηµα καταγραφής παραβάσεων 
 
Προµήθεια – Εγκατάσταση – ∆οκιµή – Θέση σε λειτουργία του απαιτούµενου εξοπλισµού 
λωρίδας για την εγκατάσταση συστήµατος καταγραφής παραβάσεων, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

- Μία υπέρυθρη Κάµερα Αναγνώρισης Πινακίδας τοποθετείται στην έξοδο της 
λωρίδας για τη λήψη της µπροστινής πινακίδας του οχήµατος. Ο ελεγκτής 
λωρίδας ενεργοποιεί την κάµερα µόλις ο σαρωτής AVC ανιχνεύσει παρουσία 
οχήµατος. Οι εικόνες πινακίδας των οχηµάτων καταγράφονται από τον ελεγκτή 
λωρίδας. 

- Μία Κάµερα Παρακολούθησης που καταγράφει διαρκώς video από την έξοδο του 
οχήµατος (συµπεριλαµβανοµένων του φωτεινού σηµατοδότη και της θέσης της 
µπάρας). (Η κάµερα να επιτρέπει λήψης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού (<1 lux) 

- Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο επαφής 
µε τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται 
ο έλεγχος της διάταξης) 

- Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί και καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας PoE 
midspan (ΙΕΕΕ802.3af compliant, IEEE 802.3at. 

- Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων 
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα (όπου 
είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την 
ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας 
εγκατάστασης. 

- Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε 
surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού 
απαιτείται. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από 
την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα του 
υπόψη συστήµατος, 

2. Τις κατάλληλες κολόνες στήριξης (µεταλλικοί στηλίσκοι Φ 60mm γαλβανισµένοι 
και εν θερµώ µε κατάλληλη βάση έδρασης) των καµερών ώστε να τοποθετούνται 
στο κατάλληλο σηµείο και ύψος που απαιτείται για την καλύτερη καταγραφή των 
σηµείων που ζητούνται. 

3. Οι βάσεις στήριξης καµερών, µε δυνατότητα στήριξης απευθείας σε τοίχο ή οροφή 
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια (γωνία, στύλος κ.τ.λ.), µε την προσθήκη 
του αντίστοιχου προσαρµογέα.  

4. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία 
του παραπάνω συστήµατος, 

5. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία, 

6. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα 
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

7. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
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(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
  Τιµή  Εξοπλισµού  λωρίδας για το σύστηµα καταγραφής παραβάσεων 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 4.150,00 
 
 
 Άρθρο Γ-7.3:  Εξοπλισµός  Σταθµού διοδίων για το σύστηµα καταγραφής παραβάσεων 
 
Προµήθεια – Εγκατάσταση – ∆οκιµή – Θέση σε λειτουργία του απαιτούµενου εξοπλισµού 
σταθµού διοδίων για την εγκατάσταση συστήµατος καταγραφής παραβάσεων, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
- Στο επίπεδο του Σταθµού ∆ιοδίων θα εγκατασταθεί ένα καταγραφικό NVR (Network 

video recorder)  το οποίο θα καταγράφει video από όλες τις κάµερες παρακολούθησης 
των λωρίδων του σταθµού (Τεχνική Περιγραφή παράρτηµα Γ).  

- Επειδή η διαθεσιµότητα των βίντεο έχει να κάνει µε την χωρητικότητα του 
αποθηκευτικού χώρου του καταγραφικού NVR προβλέπεται κατ΄ελάχιστο 
εγκατάσταση 2 σκληρών δίσκων 3 ΤΒ µε δυνατότητα παράλληλης εγκατάστασης και 
άλλων δίσκων (min άλλοι 2)  αν απαιτείται ώστε να επαρκεί για την καταγραφή video 
και εικόνων από κάθε συναλλαγή που διεκπεραιώνεται στους σταθµούς της ΕΟ για 
τουλάχιστον ενός µήνα. 

- Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
που θα χρησιµοποιηθεί. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από 
την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα του 
υπόψη συστήµατος, 

2. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία 
του παραπάνω συστήµατος, 

3. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία, 

4. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα 
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

5. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
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Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
Τιµή Εξοπλισµού Σταθµού διοδίων για το σύστηµα καταγραφής παραβάσεων 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 5.000,00 
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 Άρθρο Γ-8:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΣ∆ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Σ∆ ΜΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (MTC) ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. 
  
Προµήθεια – Εγκατάσταση – ∆οκιµή – Θέση σε λειτουργία του απαιτούµενου εξοπλισµού 
λωρίδας χειρωνακτικής συλλογής διοδίων σταθµού διοδίων, σύµφωνα µε τις Ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

• Επαγωγικό βρόχο ασφαλείας µπάρας εξόδου 
• Πλήρη Ρυθµιστή Λωρίδας (Toll Lane Controller) (κυτίο, ελεγκτής, ηλεκτρικά και 

 µηχανικά στοιχεία, κλπ.) 
• Υπολογιστής Λωρίδας 
• Οθόνη Αφής Εισπράκτορα Λωρίδας 
• Εκτυπωτή Αποδεικτικών Πληρωµής Λωρίδας 
• Κουµπί Πανικού Λωρίδας 
• Εξωτερική Σειρήνα συναγερµού λωρίδας 
• Πινακίδα Τελών ∆ιοδίων (TFI)  
• Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισµός διασύνδεσης µε περιφερειακές συσκευές 

 λωρίδας (PLCs, I/O cards, RTUs, κ.λπ.)  
• Εξοπλισµός πληροφορικής λωρίδας και σταθµού διοδίων (για δικτυακή 

 διασύνδεση, network devices – switches, structured cabling – UTP/fiber) 
• Συσκευή ανάγνωσης καρτών εµπορικής – εκπτωτικής πολιτικής 
• Η/Υ plaza workstations και εξυπηρετητές σταθµού διοδίων (local server, 10 

 workstations PC)  
• Καλώδια δικτύου (UTP Cat5e) εντός καναλιών και τα απαιτούµενα κανάλια 

 όδευσης, πλήρως εγκατεστηµένα, για τη διασύνδεση εντός του θαλαµίσκου 
 λωρίδας όλων των συσκευών µεταξύ τους µέσω του αντίστοιχου network switch 

• Καλώδια διασύνδεσης συσκευών (USB cables, serial/parallel cables, power 
 cables) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

6. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από 
την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα του 
υπόψη συστήµατος, 

7. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία 
του παραπάνω συστήµατος, 

8. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία, 

9. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα 
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

10. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 
Πριν από  οποιαδήποτε υλοποίηση/εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει µελέτη 
εφαρµογής η οποία θα περιλαµβάνει  το παραπάνω σύστηµα και τα επιµέρους 
υποσυστήµατα του, η οποία θα απαρτίζεται από α) Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, β) Κόστος 
(ποσοστό επί του συνόλου), γ) τεχνική περιγραφή . Η µελέτη αυτή θα ελεγχθεί και θα 
αναθεωρηθεί εάν απαιτηθεί αντίστοιχα από την ΕΟΑΕ και θα προσδιορίζει µε ακρίβεια τις 
τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος και των υποσυστηµάτων που απαιτούνται. 
Η µελέτη εφαρµογής, η αµοιβή της οποίας περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου, 
θα προσδιορίσει µε ακρίβεια όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού, λογισµικού και των 
απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, δοκιµών, τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια οι στόχοι του έργου, όπως αυτοί 
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αναφέρονται στην παράγραφο 3.∆ του Τεχνικού Αντικειµένου. Τα παραδοτέα της µελέτης 
εφαρµογής αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεχνικού αντικειµένου. 
 
 
 Τιµή ανά λωρίδα εγκατάστασης εξοπλισµού ΣΣ∆ στους νέους Σ∆ µε χειρωνακτικό 
σύστηµα συλλογής (MTC) χωρίς κατηγοριοποίηση. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 6.300,00 
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 Άρθρο Γ-9:  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Εγκατάσταση συστήµατος  διαχωριστών λωρίδων κατεύθυνσης στους σταθµούς διοδίων για 
την εξυπηρέτηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των διερχόµενων 
οχηµάτων. 

Το σύστηµα συµβάλλει µε τον σαφή διαχωρισµό των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας καθώς 
οι διαχωριστές έχουν την δυνατότητα να µετακινούνται προκειµένου να αυξάνεται ο αριθµός 
των διαθέσιµων λωρίδων για την µία ή την άλλη κατεύθυνση, συµβάλλοντας µε αυτόν τον 
τρόπο στην αποφυγή δηµιουργίας µποτιλιαρίσµατος στα διόδια στις περιόδους που 
παρατηρείται µεγαλύτερη του φυσιολογικού κυκλοφοριακή φόρτιση. 

 

Τιµή ανά µέτρο  

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
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Άρθρο Γ-10:   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 

 

Εγκατάσταση µηχανισµού µετακίνησης διαχωριστών λωρίδων κατεύθυνσης στους σταθµούς 
διοδίων για την εξυπηρέτηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των 
διερχόµενων οχηµάτων. 
Η µετακίνηση των διαχωριστών µπορεί να γίνεται εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια για το 
προσωπικό των διοδίων, αυτόµατα µε χρήση µηχανισµού µετακίνησης 
Ο Μηχανισµός µετακίνησης συστήµατος διαχωριστών λωρίδων κατεύθυνσης στους 
σταθµούς διοδίων αποτελείται από ένα ηλεκτρικό βαρούλκο που µπορεί να προεκτείνει και 
να χαλαρώνει το χαλύβδινο καλώδιο το οποίο χρησιµοποιείται για να διαχωρίζει τις λωρίδες.  
Τα  κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού βαρούλκου είναι:  
- Πλαίσιο από χάλυβα  
- Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα  
- Κινητήρας 220/380 V  
- Μόνωση κατηγορίας F,  
- Προστασία IP 55  
- Σύστηµα επιβράδυνσης 
- Σύστηµα ελέγχου: 3 κουµπιά ελέγχου κίνησης 
- ∆ιακόπτης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης  
- Τύµπανο καλωδίων µε οδηγό  
- Σύστηµα χειρισµού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας  
- Σύστηµα λίπανσης µειωτήρα  
- Καλώδιο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 m, διαµέτρου 8 mm  
- Γάντζος έλξης  
 
Το ηλεκτρικό βαρούλκο θα διαθέτει σύνδεσµο  και γάντζο µε τα οποία θα µπορεί να 
συνδέεται στην νησίδα των λωρίδων που θα χρησιµοποιηθεί. Για την συγκράτηση του 
βαρούλκου θα τοποθετηθεί ειδικό χαλύβδινο δακτυλίδι  στην νησίδα που θα πιάνει ο γάντζος 
που διαθέτει το βαρούλκο. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 8.350,00 
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Άρθρο Γ-11:  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Εκπόνηση κυκλοφοριακής έρευνας και µελέτη δεδοµένων η οποία θα διεξάγεται στην 
περιοχή των σταθµών διοδίων για 15 ηµέρες όλο το 24ωρο µε συνεργείο έξι ατόµων (τριών 
ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας).  Οι έρευνες θα διεξάγονται ύστερα από εντολή της 
Υπηρεσίας και µε συγκεκριµένο αντικείµενο το οποίο θα συντάσσει κάθε φορά η υπηρεσία. 
Οι ερευνητές θα µπορούν να κάνουν χρήση οποιουδήποτε εξοπλισµού για την υποβοήθηση 
της καταγραφής.   
 
Σαν παράδειγµα τέτοιων ερευνών  µπορούν να αναφερθούν  
Α. Έρευνα προέλευσης – προορισµού µετακινήσεων χρηστών της οδού 
Β. Έρευνα µε καταγραφής πινακίδων (κώδικα ADR) διερχοµένων οχηµάτων µε επικίνδυνα 
φορτία. 
 
Τα πρωτότυπα στοιχεία αφού συλλεχθούν θα τα επεξεργάζεται και θα τα αναλύει  
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός και θα τα παραδίδει εκτός από έντυπη µορφή και σε 
ηλεκτρονική µορφή σε αρχείο τύπου Microsoft Office xls στην υπηρεσία. 
 
 
Τιµή ανά κυκλοφοριακή έρευνα - µελέτη δεδοµένων 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 9.950,00 
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ΟΜΑ∆Α ∆ : ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  
 
Άρθρο ∆-1: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 
Για την ετήσια καθολική συντήρηση µιας κλιµατιστικής µονάδας κτιρίου σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 
Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”,  και ειδικότερα στην παραγρ. 
1.12.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Κλιµατισµός και Αερισµός 
Κτιρίων” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

•   της ανά εξάµηνο (δηλ. 2 φορές) επιτόπου επιθεώρησης της λειτουργίας, 
τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεων από τεχνικό προσωπικό που είναι 
πιστοποιηµένο για συντήρηση κλιµατιστικών αναλόγου ισχύος και τύπου, 

•  της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη 
συντήρηση) που µπορεί να προκύπτουν εντός του έτους κατόπιν 
ειδοποίησης (έως 4 φορές), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού 
προσωπικού, 

•  της χρήσης των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

•  της τήρησης του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων κλιµατιστικών µονάδων 
κτιρίων το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ/ΚΕΚ και θα 
αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα 
αποτελέσµατα τους, 

•  των απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών, αντιµυκητιακών υγρών, κλπ 
•  της παράδοσης στην Υπηρεσία συµπληρωµένης φόρµας έκαστης 

επιθεώρησης και τακτικής συντήρησης, υπογεγραµµένης εκ του 
απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά κλιµατιστική µονάδα 
 
 
Άρθρο ∆-1.1: Άνω των πέντε µονάδων ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 33,75 
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ΛΕΒΗΤΕΣ 
 
 Άρθρο ∆-2: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ , ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 300.000 KCAL/H  
 
Για τις κατά την διάρκεια ενός έτους επί τόπου εργασίες καθολικής συντήρησης (τακτικής και 
έκτακτης) Κεντρικού Συστήµατος Θέρµανσης µε χρήση λέβητα χαµηλής πίεσης µέχρι 
300.000 Kcal/h, εντός κτιριακών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα Εγχειρίδια Κατασκευαστή, 
από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση συστηµάτων αναλόγου 
ισχύος και τύπου, που περιλαµβάνουν: 
 
ΑΝΑ ΈΤΟΣ (Τακτική συντήρηση στο τέλος της χειµερινής  περιόδου) 
 
1.Έλεγχος καλής λειτουργίας  (Οπτική επιθεώρηση – Ακουστική επιθεώρηση) 
 
2.Έλεγχος κυκλώµατος νερού 
α) Έλεγχος των θερµαινόµενων επιφανειών για  διάβρωση, οξείδωση. 
β) Έλεγχος όλων των βανών και ασφαλιστικών για διαρροές και εύρυθµη λειτουργία 
 
3.Έλεγχος του λέβητα  (Βλέπε οδηγίες κατασκευαστή), Επιπρόσθετα: 
α) Μηχανικός καθαρισµός διαδροµής καυσαερίων. 
β) Έλεγχος ελατηρίων αυλών λέβητα 
γ) Έλεγχος στεγανότητας θυρίδων επίσκεψης και καθαρισµού 
 
4.Έλεγχος της καύσης - Έλεγχος απόδοσης λέβητα 
α) Μέτρηση δείκτη αιθάλης . 
β) Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας για τα καυσαέρια να είναι 20%. 
γ) Μέτρηση περιεκτικότητας σε CO2. 
δ) Έλεγχος θερµοκρασίας καυσαερίων 
ε) Μέτρηση περιεκτικότητας σε CO 
 
5.Ρύθµιση των καυστήρων  
 
6.Έλεγχος καυστήρα (Βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) 
α. Καθαρισµός ακροφυσίων (µπεκ) µε χρήση διαλύτη. 
β. Καθαρισµός κεφαλής καύσης. 
γ. Καθαρισµός ηλεκτροδίων σπινθηρισµού και έλεγχός τους. 
δ. Καθαρισµός ή αντικατάσταση φίλτρου τροφοδοτικής γραµµής. 
ε. Καθαρισµός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης από καπνό, επικαθίσεις κ.λπ. 
στ. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικής βαλβίδας. 
ζ. Έλεγχος λειτουργίας αντλίας του καυστήρα εν λειτουργία. 
 
7.Έλεγχος ασφαλιστικών κυκλωµάτων  
α) Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας. 
β) Έλεγχος συστήµατος προστασίας έναντι ελλείψεως φλόγας και ενεργοποίησης της. 
γ) Έλεγχος καλής λειτουργίας θερµοστάτη ασφαλείας 
 
8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας θερµοµέτρων και µανοµέτρων. 
 
9. Έλεγχος θερµοστατών. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας θερµοστατών. Σύσφιξη καλωδίων 
 
10. Ηλεκτρικός έλεγχος  
α) Έλεγχος ίσης φόρτισης των φάσεων (για Τριφασικούς κινητήρες) 
β) Έλεγχος κατάστασης των διαφόρων στοιχείων µετάδοσης της κίνησης 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 41 -                      0000/5369/Β06 

γ) Καθαρισµός κινητήρα και ηλεκτρικών συσκευών 
δ) Συσφίξεις επαφών και έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργαλείο, εργασία και ανυψωτικό ή άλλο µέσο, που τυχόν 

απαιτείται για την συντήρηση και έλεγχο του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης 
(καυστήρας – λέβητας – δίκτυο, κλπ) 

2. της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση) που 
µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης 
(έως 1 φορά ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού. 

 
Τιµή συνολική κατ΄ έτος για κεντρικό σύστηµα θέρµανσης µε χρήση λέβητα χαµηλής Πίεσης 
µέχρι 300.00 Kcal/h 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  
 
Άρθρο ∆-3: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ   
 
Για την καθολική συντήρηση ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, 
που περιλαµβάνει: 
 

• έλεγχο των ιστών (είτε χαµηλών είτε µε βραχίονα)  
• κλείσιµο των άχρηστων οπών που τυχόν υπάρχουν µε σιδηρόστοκο 
• το άνοιγµα της θυρίδας,  
• έλεγχο των ακροδεκτών,  
• σύσφιξη των καλωδίων ζεύξεως, 
• καθαρισµό ακροκιβωτίου 
• κλείσιµο της θυρίδας 
• στερέωση και κοχλίωση της θυρίδας (υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδοχείς 

των κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση) 
• έλεγχο στήριξης ιστού και πλήρωση περιµετρικά της βάσης µε σκυρόδεµα εάν 

απαιτείται 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και 
µικροϋλικών 

• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
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Άρθρο ∆-4: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 
 
Για την καθολική συντήρηση ενός χαµηλού σηµατοδότη σε ιστό Φ200 ή Φ300 (οχηµάτων), 
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
 

• καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
• αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι 
καµένος ή όχι 

• συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη 
σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και 
µικροϋλικών 

• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και 
σταλίες 

• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο χαµηλού σηµατοδότη  

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο ∆-5: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
 
Για την καθολική συντήρηση σηµατοδότη µε βραχίονα (ανηρτηµένου) σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης που περιλαµβάνει: 

 
− καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
− αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος 
ή όχι 

− έλεγχος και τυχόν επισκευή στήριξης σηµατοδότη και βραχίονα 
− συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού 

• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη µε βραχίονα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 24,00 
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Άρθρο ∆-6: ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 
 
Για το πλύσιµο σηµατοδότη οσωνδήποτε πεδίων, ανεξαρτήτως της διαµέτρου των δίσκων 
του, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού 

• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα 
µε την Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  

 
 
 
Άρθρο ∆-6.1: Σε βραχίονα ή οροφή στεγάστρου διοδίων 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
 (Αριθµητικά):  7,00 
 
 
Άρθρο ∆-6.2: Σε χαµηλό ιστό ή τοίχο διοδίου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,50 
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Άρθρο ∆-8:   ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ CO2 
 
Για την διάρκεια ενός έτους θα διενεργούνται δύο επισκέψεις (µία ανα εξάµηνο) όπου 
πιστοποιηµένο συνεργείο σε τέτοιου είδους συστήµατα θα διενεργεί προληπτικό έλεγχο – 
συντήρηση των συστηµάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης. Στις προληπτικές αυτές 
συντηρήσεις θα εκτελούνται εργασίες ελέγχου και δοκιµών, επισκευής αντικατάστασης 
ανταλλακτικών καθώς και λειτουργικός έλεγχος. 
 
Στην εξαµηνιαία συντήρηση περιλαµβάνεται: 

1. Οπτικός έλεγχος και καθάρισµα όλων των ανιχνευτών (θερµοδιαφορικοί και 
καπνού) 

2. Έλεγχος πίνακα πυρασφάλειας 
3. Έλεγχος λειτουργίας του οπτικού – ηχητικού σήµατος 
4. Έλεγχος λειτουργίας των υαλόφρακτων κοµβίων και τον υπόλοιπο εξοπλισµοί 

του συστήµατος πυρανίχνευσης. 
5. Έλεγχος πληρότητας φιαλών CO2 
6. Λειτουργικός έλεγχος της εντολής  
7. Συµπλήρωση του βιβλίου συντήρησης από τον αρµόδιο τεχνικό. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργαλείο, εργασία και ανυψωτικό ή άλλο µέσο, που τυχόν 
απαιτείται για την συντήρηση και έλεγχο του συστήµατος Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης µε 
σύστηµα ολικής κατάκλισης CO2 
2. της εργασίας επιτόπου ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών (έκτακτη συντήρηση) που 
µπορεί να προκύπτουν εντός έτους από την καθολική συντήρηση, κατόπιν ειδοποίησης (έως 
4 φορές ετησίως), του απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού. 
 
 
Τιµή συνολική κατ΄ έτος για καθολική συντήρηση συστήµατος Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης 
µε σύστηµα ολικής κατάκλισης CO2 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 300,00 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
ΟΜΑ∆Α Ε : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 
ΜΠΑΡΕΣ  
 
Άρθρο Ε-1:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΜΠΑΡΩΝ (CONTROLLER BARRIER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή ενός ελεγκτή µπάρας (Controller Barrier) τύπου Α 
συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

- Απεγκατάσταση καλωδίωσης ελεγκτή  και  relay, 
- Εγκατάσταση νέου ελεγκτή (Controller) , 
- Εγκατάσταση Relay, 
- Συνδέσεις καλωδίωσης τους,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας µπάρας,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήµατος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία εγκατάσταση, 
κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την 
παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   
2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 
 Τιµή αντικατάστασης ανά τεµάχιο ελεγκτή µπάρας τύπου : 
 
 
 Άρθρο Ε-1.1: : Αντικατάσταση Ελεγκτή  Μπαρών (Controller Barrier) Ελεγκτής Α τύπου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 685,00 
 
 
Άρθρο Ε-1.2:  Τιµή Αντικατάστασης Ελεγκτή  Μπαρών (Controller Barrier) Ελεγκτής Β τύπου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 535,00 
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 Άρθρο Ε-2: ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΜΠΑΡΩΝ (CONTROLLER BARRIER) 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός ελεγκτή µπάρας τύπου Α συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για ‘ολη την τεκµηρίωση (documentation) του 
εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ελεγκτή µπάρας τύπου 
 
Άρθρο Ε-2.1:  Ελεγκτής  Μπαρών (Controller Barrier) Ελεγκτής Α τύπου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια τρία € 
 (Αριθµητικά): 603,00 
 
 
 Άρθρο Ε-2.2:  Ελεγκτής  Μπαρών (Controller Barrier) Ελεγκτής Β τύπου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα έξι € 
 (Αριθµητικά): 456,00 
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 Άρθρο Ε-3:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΜΠΑΡΩΝ (BARRIER MOTER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή ενός κινητήρα  Μπαρών τύπου Α συνεχούς λειτουργίας, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

- Απεγκατάσταση καλωδιώσεων κινητήρα, 
- Αντικατάσταση κινητήρα , 
- Συνδέσεις καλωδίωσης τους,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας κινητήρα,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήµατος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία εγκατάσταση, 
κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την 
παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   
2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 
Τιµή αντικατάστασης κινητήρα µπάρας ανά τεµάχιο τύπου 
 
 
Άρθρο Ε-3.1: Τιµή αντικατάστασης κινητήρα  Μπαρών (Barrier moter) Κινητήρας µπάρας  Α 
τύπου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εξακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 1.640,00 
 
 
 Άρθρο Ε-3.2: Τιµή αντικατάστασης κινητήρα Μπαρών (Barrier moter) Κινητήρας µπάρας  Β 
τύπου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 810,00 
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Άρθρο Ε-4:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΜΠΑΡΩΝ (BARRIER MOTER) 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός κινητήρα  Μπαρών (Barrier moter)  τύπου Α συνεχούς λειτουργίας,, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για  όλη την τεκµηρίωση (documentation) του 
εξοπλισµού. 
 
Τιµή τεµαχίου κινητήρα Μπάρας 
 
 Άρθρο Ε-4.1:  Κινητήρας  Μπαρών (Barrier Moter) Α τύπου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 1.530,00 
 
 
 Άρθρο Ε-4.2:    Κινητήρας  Μπαρών (Barrier Moter) Β τύπου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 740,00 
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Άρθρο Ε-5:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ/ΜΠΟΥΜΑΣ  ΜΠΑΡΩΝ (BARRIER BOOMS) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή ενός κονταριού µπάρας  τύπου Α συνεχούς λειτουργίας, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

- Απεγκατάσταση παλιού κονταριού, 
- Εγκατάσταση νέου κονταριού  , 
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας κονταριού,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήµατος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία εγκατάσταση, 
κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την 
παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   
2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή αντικατάστασης Κονταριού/µπούµας  Μπαρών (Barrier Booms) ανά τεµάχιο 
 
 Άρθρο Ε-5.1:  Αντικατάσταση Κονταριού/µπούµας  Μπαρών (Barrier Booms) Κινητήρας 
µπάρας  Α τύπου   
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 310,00 
 
 
Άρθρο Ε-5.2: Αντικατάσταση Κονταριού/µπούµας  Μπαρών (Barrier Booms) Κινητήρας 
µπάρας  Β τύπου   
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 258,00 
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Άρθρο Ε-6:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ/ΜΠΟΥΜΑΣ  ΜΠΑΡΩΝ (BARRIER BOOMS) 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός κινητήρα  κονταριού µπάρας τύπου Α, συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
2. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή τεµαχίου κονταριού µπάρας 
 
 Άρθρο Ε-6.1: Κονταρι/µπούµα  Μπαρών (Barrier Boom) λωρίδας Α τύπου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 253,00 
 
 
Άρθρο Ε-6.2: Κονταρι/µπούµα  Μπαρών (Barrier Boom)  λωρίδας  Β τύπου   
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 184,00 
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Άρθρο Ε-7:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΠΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ (BARRIER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αντικατάσταση και δοκιµή µίας µπάρας  τύπου Α συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

- Αποξήλωση / αποσύνδεση τυχόν προεγκατεστηµένης µπάρας, 
- Εγκατάσταση νέας Μπάρας, 
- Συνδέσεις καλωδίωσης τους,  
- Ρύθµιση νέας µπάρας 
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας µπάρας,  
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήµατος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία εγκατάσταση, 
κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την 
παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   
2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή αντικατάστασης µπάρας ανά τεµάχιο 
 
 Άρθρο Ε-7.1:  Αντικατάσταση Μπάρας Ολόκληρης (Barrier)  Α τύπου   
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 4.750,00 
 
 
 Άρθρο Ε-7.2:  Αντικατάσταση Μπάρας Ολόκληρης (Barrier) Β τύπου   
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 2.850,00 
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Άρθρο Ε-8:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΠΑΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ (BARRIER) 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µίας µπάρας τύπου Α, συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
2. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 

Τιµή τεµαχίου µπάρας Α 
 

 Άρθρο Ε-8.1:  Ολόκληρη Μπάρα Α τύπου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 4.600,00 
 
 Άρθρο Ε-8.2:  Ολόκληρη Μπάρα Β τύπου 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 2.162,00 
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Άρθρο Ε-9:  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ  ΜΠΑΡΑΣ   
 
Για την ανακατασκευή βάσης στήριξης χτυπηµένης µπάρας  ή µη κατάλληλα στηριζόµενης  
µπάρας η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
 

1. Την αποσύνδεση/αποµάκρυνση της παλιάς µπάρας  
2. Την ανακατασκευή της βάσης 
3. Την τοποθέτηση των κατάλληλων κοχλιών (ντιζών) στην βάση για την στήριξη της 

µπάρας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία 
εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και 
δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 

ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
 Τιµή ανά µονάδα ανακατασκευής βάσης  Μπάρας   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 195,00 
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Άρθρο Ε-10:  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ  ΜΠΑΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ  
 
Για την ρύθµιση του ορθού ανοίγµατος/κλεισίµατος των µπαρών σε έναν σταθµό διοδίων 
(προβλεπόµενη ταχύτητα απόκρισης, έλλειψη τρανταγµάτων κατά την άνοδο ή κάθοδο της 
µπάρας)  η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 
 
- Ρύθµιση ελατηρίων µπάρας για την οµαλή λειτουργία της 
- Λίπανση Ελατηρίων, γραναζιών κίνησης 
- Έλεγχος – δοκιµές καλής λειτουργίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία 
εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και 
δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 

ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
 Τιµή Ρύθµισης ανοίγµατος/κλεισίµατος  Μπάρας σε ολόκληρο σταθµό διοδίων    
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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Άρθρο Ε-11: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ 4 καναλιών  
 
Για την κατασκευή ή αντικατάσταση επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης των οχηµάτων 
σύµφωνα µε  τις Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 

1. Την δηµιουργία αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,  
2. τυχόν αποξήλωση υπάρχοντος βρόχου 
3. προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το καλώδιο 

σύνδεσης προς τον ανιχνευτή κυκλοφορίας, 
4. προµήθειας του ειδικού υλικού 2 συστατικών, 
5. πλήρωσης του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,  
6. όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, 
7. µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, µεταφορτώσεων, 

σταλιών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την 
άψογη λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό 
λειτουργία εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), 
ρυθµίσεις και δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, 

τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά µέτρο (µ) επαγωγικού βρόχου. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 35,00 
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LCS 
 
Άρθρο Ε-12: ΑΠΛΗ ΜΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(LCS) ΕΠΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΕΠΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµή απλής µονής Φωτεινής 
Πινακίδας Καθορισµού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS), χωρίς τη µεταλλική κατασκευή στήριξης, 
καλωδιώσεις κλπ., σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

1. Μια κεφαλή πινακίδας LCS 
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας µε τον ελεγκτή σε τοπικό 

 πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας) 
3. Λογισµικό ελέγχου της πινακίδας και λογισµικό τοπικών δοκιµών  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την σύνδεση της παροχής ηλεκτρικής ισχύος 

και σηµάτων από τις αναµονές των υπαρχόντων δικτύων της εγκατάστασης του έργου 
µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήµατος. 

2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του 
παραπάνω συστήµατος. 

3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή, που απαιτείται 
για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

4. Όλα τα έγγραφα τεκµηρίωσης (documentation) και όλα τα µέσα εγκατάστασής του 
λογισµικού (CD-ROM, δισκέτες κλπ.). 

5. Την απαιτούµενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδοµένων, καθώς και 
τυχόν υφιστάµενο λογισµικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής 
λογισµικού (interface) µε τον ελεγκτή πινακίδας από λογισµικό τρίτου για σκοπούς 
ενοποίησης. 

6. Τη ρύθµιση του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και την εκπαίδευση στη λειτουργία 
προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο απλής µονής φωτεινής πινακίδας καθορισµού λωρίδων κυκλοφορίας. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.960,00 
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Άρθρο Ε-13: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -LCS- 
 
Για την ηλεκτρική αποσύνδεση, αποκαθήλωση και µεταφορά σε τόπο που θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία  Φωτεινών Πινακίδων καθορισµού λωρίδων κυκλοφορίας (LCS)  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για: 
 

1. Αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, αποσύνδεση των µεταλλικών 
στηρίξεων και αποκαθήλωση µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µέσου των 
φωτεινών πινακίδων. 

2. Φόρτωση των φωτεινών πινακίδων επί κατάλληλου µεταφορικού µέσου και µεταφορά 
και εκφόρτωση αυτού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία εντός των 
ορίων που εκτείνεται η παρούσα εργολαβία. 

Κάθε υλικό, µικροϋλικό, µηχανικό και µεταφορικό µέσο καθώς και εργασία, που απαιτείται, 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνση των φωτεινών πινακίδων.  
 
 
Τιµή για την αποξήλωση Φωτεινής  Πινακίδας καθορισµού λωρίδων κυκλοφορίας  (LCS)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 68,00 
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STRIPS – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Άρθρο Ε-14: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αντικατάσταση/επισκευή και δοκιµή βάσης αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής 
(πιεζοηλεκτρικού τύπου και οπτικού τύπου)   συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες Τεχνικές προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 
Την αντικατάσταση της βάσης (Frame) του αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής από το 
ασφαλτικό οδόστρωµα µε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται., η αντικατάσταση 
της βάσης του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά, παραµόρφωση κλπ. των αισθητήρων, των καλωδιώσεων, 
του ασφαλτικού οδοστρώµατος και λοιπών υλικών.  
 
Στις εργασίες αντικαταστάσεις περιλαµβάνονται:  
 

1. καθαίρεση της πλάκας όπου εδράζεται η βάση σε πλάτος 50 εκ.  και βάθος 30 εκ.  
2. ∆ηµιουργία νέας βάσης από ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα, όπου θα πακτωθούν οι 

ντίζες  στήριξης των αισθητήρων διεπαφής  και θα τοποθετηθούν δύο πλαστικοί 
σωλήνες για την διέλευση καλωδίων. 

3. Εγκατάσταση ρύθµιση, ρεγουλάρισµα της βάσης των αισθητήρων διεπαφής 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία 
εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και 
δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 

ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Αντικατάσταση /Επισκευή βάσης πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κυκλοφορίας 
 Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.050,00 
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Άρθρο Ε-15: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αντικατάσταση/επισκευή και δοκιµή αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής 
(πιεζοηλεκτρικού τύπου και οπτικού τύπου)   συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 
 
Την αντικατάσταση του αισθητήρα διεπαφής (pad/strip) κυκλοφορίας από το ασφαλτικό 
οδόστρωµα µε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται., η αντικατάσταση του 
αισθητήρα διεπαφής θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
φθορά, παραµόρφωση κλπ. των αισθητήρων, των καλωδιώσεων, του ασφαλτικού 
οδοστρώµατος και λοιπών υλικών. Στις εργασίες αντικαταστάσεις περιλαµβάνονται: 
 

1. Απεγκατάσταση παλαιών αισθητήρων (Strip/ Pad), 
2. Καθαρισµός βάσης Strip - οπών από περιττά υλικά,  
3. Τοποθέτηση νέων Strips στην βάση και οδήγηση των απολήξεων τους µέσα στο 

φρεάτιο,  
4. Επικάλυψη Strip µε κατάλληλα χηµικά (resins),  
5. Τερµατισµός Strip στο κουτί του ελεγκτή των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων (treadle 

analyzer),  
6. Οµαλοποίηση επιφάνειας νέων Strip,  
7. Έλεγχος καλής λειτουργίας Strip, 
8. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος κατηγοριοποίησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία 
εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και 
δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 

ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά µέτρο αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής: 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 190,00 
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Άρθρο Ε-16:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αντικατάσταση/επισκευή και δοκιµή ηλεκτρονικού ελεγκτή αισθητήρα κυκλοφορίας 
διεπαφής (πιεζοηλεκτρικού τύπου και οπτικού τύπου)   συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

1. Τον ελεγκτή ανίχνευσης για την επεξεργασία των σηµάτων αισθητήρα διεπαφής 
2. Τον υπερκείµενο ελεγκτή, που ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω 

επεξεργασία των δεδοµένων 
3. Τον προσοµοιωτή επικοινωνίας 
4. Το λογισµικό συλλογής και επεξεργασίας των µετρήσεων και το λογισµικό τοπικών 

δοκιµών µε οριστικές και αµετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα 
εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης 
(royalties κλπ.). 

5. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε 
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται 

6. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο επαφής µε 
τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς απαιτείται για να γίνεται ο 
έλεγχος της διάταξης) 

7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. 

8. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων 
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα (όπου 
είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την 
ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας 
εγκατάστασης. 

9. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε 
surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού 
απαιτείται. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό λειτουργία 
εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών ρευµάτων), ρυθµίσεις και 
δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία,   

2. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών για τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

3. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρονικού ελεγκτή αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής: 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 585,00 
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Άρθρο Ε-17:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ AVC 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή ενός AVC ελεγκτή λωρίδας,  συνεχούς 
λειτουργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

1. Έναν AVC ελεγκτή λωρίδας, εντός στεγανού µεταλλικού ερµαρίου µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά (π.χ. γενικό διακόπτη, γενική ασφάλεια, κλεµοσειρές, 
ασφαλειοδιακόπτες, ρελαί, µια πρίζα συντήρησης 16Α, καλώδια, καναλέττες, PLC, 
DΙ/DΟ ΙΟs, κλπ.) εντός του οποίου θα τοποθετηθούν και οι ανιχνευτές 
επεξεργασίας/µετατροπής σηµάτων των ανιχνευτών ύψους και αριθµού αξόνων. 

2. Ελεγκτή  ως απαιτείται επεξεργασίας/µετατροπής των σηµάτων των αισθητήρων 
(treadles). 

3. Τον υπερκείµενο προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (PLC), που ενδέχεται να 
χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων.  

4. Το λογισµικό συλλογής και επεξεργασίας των σηµάτων και των µετρήσεων καθώς και 
το απαραίτητο λογισµικό τοπικών δοκιµών µε οριστικές και αµετάκλητες άδειες χρήσης 
από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενες σε 
οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.). Προγραµµατισµός και 
παραµετροποίηση του ελεκτή AVC 

5. Ανηγµένα τη συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε 
Ethernet / IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται 

6. Τοπική συσκευή δικτύου (switch) βιοµηχανικού τύπου 4 θυρών Ethernet τουλάχιστον 
για του διασύνδεση του ελεγκτή AVC µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό 

7. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο επαφής µε 
τον κεντρικό εξοπλισµό (το κεντρικό PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς απαιτείται για να 
γίνεται ο έλεγχος της διάταξης) 

8. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
που θα χρησιµοποιηθεί. 

9. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων 
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το σκυρόδεµα (όπου 
είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την 
ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας 
εγκατάστασης. 

10. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε 
surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού 
απαιτείται. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την 
πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη 
συστήµατος, 

2. κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του 
παραπάνω συστήµατος, 

3. κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία, 

4. όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα 
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

5. όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 
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Τιµή ανά τεµάχιο Αντικατάσταση /Επισκευή Ηλεκτρονικού ελεγκτή αυτόµατης 
κατηγοριοποίησης AVC 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 585,00 
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Άρθρο Ε-18:  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ   
 
Για την αποξήλωση αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής  από το ασφαλτικό οδόστρωµα µε 
όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται και τη µεταφορά τους στην αποθήκη της 
Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής τους.   
 
Η αποξήλωση του αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής  θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά, παραµόρφωση κλπ. των αισθητήρων, των καλωδιώσεων, 
του ασφαλτικού οδοστρώµατος και λοιπών υλικών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η τοµή του ασφαλτικού µε ασφαλτοκόφτη, ο καθαρισµός της 
αύλακας, η πλήρωσή της µε ασφαλτική µαστίχη καθώς και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, 
εργασίες και υλικά για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώµατος και παράδοση του στην 
κυκλοφορία. 
 
Τιµή ανά µέτρο αποξήλωσης αισθητήρα κυκλοφορίας διεπαφής   
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
 (Αριθµητικά):  7,00 
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Άρθρο Ε-19:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ  ΜΟΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ/ ΠΥΡΓΟΣ) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή µίας οπτικής κουρτίνας RX-UNIT,  
συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα 
στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

Το κέλυφος οπτικής κουρτίνας και την  

1. Απεγκατάσταση καλωδίωσης παλαιάς οπτικής κουρτίνας  
2. Απεγκατάσταση από το κάθε παλαιό κέλυφος των επιµέρους υποσυστηµάτων,  
3. Εγκατάσταση εξοπλισµού στο κάθε νέο κέλυφος (δηλ. και στο κέλυφος που στεγάζει 

τον εξοπλισµό UTX και στο κέλυφος που στεγάζει τον εξοπλισµό RTX),  
4. ∆ηµιουργία οπών στο νέο κέλυφος για τα spiral,  
5. Τοποθέτηση οπτικής κουρτίνας στην βάση της,  
6. Εγκατάσταση spiral και καλωδίωσης οπτικής κουρτίνας, Ευθυγράµµιση κουρτινών,  
7. Έλεγχος καλής λειτουργίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 

δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία. Όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά  για την εγκατάσταση όλων 
των επιµέρους υποσυστηµάτων εντός του κελύφους των κουρτινών και την 
τοποθέτηση τους στην βάση που είναι εγκατεστηµένες.  

3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη 

λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο οπτικής κουρτίνας µόνο κέλυφος 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 1.430,00 
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Άρθρο Ε-20:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ  TX-UNIT 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή µίας οπτικής κουρτίνας ΤX-UNIT,  
συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα 
στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

1. Συστοιχία LED ΤΧ 
2. Λογική µονάδα ΤΧ 
3. Θερµικός Ελεγκτής 
4. Απεγκατάσταση καλωδίωσης παλαιάς οπτικής κουρτίνας  
5. Απεγκατάσταση από το κάθε παλαιό κέλυφος των επιµέρους υποσυστηµάτων,  
6. Εγκατάσταση εξοπλισµού στο κάθε νέο κέλυφος (δηλ. και στο κέλυφος που στεγάζει 
 τον εξοπλισµό UTX ),  
7. ∆ηµιουργία οπών στο νέο κέλυφος για τα spiral,  
8. Τοποθέτηση οπτικής κουρτίνας στην βάση της,  
9. Εγκατάσταση spiral και καλωδίωσης οπτικής κουρτίνας,  
10. Ευθυγράµµιση κουρτινών,  
11. Έλεγχος καλής λειτουργίας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 

δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία. Όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά  για την εγκατάσταση όλων 
των επιµέρους υποσυστηµάτων εντός του κελύφους των κουρτινών και την 
τοποθέτηση τους στην βάση που είναι εγκατεστηµένες.  

3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη 

λειτουργία, τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανα τεµάχιο οπτικής κουρτίνας TX-UNIT 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 1.400,00 
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Άρθρο Ε-21: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ  RX-UNIT 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή µίας οπτικής κουρτίνας RX-UNIT,  
συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα 
στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

1.  Φωτοδέκτες RX 
2. Λογική µονάδα RΧ 
3. Input/Output Signal board 
4. Απεγκατάσταση καλωδίωσης παλαιάς οπτικής κουρτίνας  
5. Απεγκατάσταση από το κάθε παλαιό κέλυφος των επιµέρους υποσυστηµάτων,  
6. Εγκατάσταση εξοπλισµού στο κάθε νέο κέλυφος (δηλ. και στο κέλυφος που στεγάζει 
 τον εξοπλισµό RTX),  
7. ∆ηµιουργία οπών στο νέο κέλυφος για τα spiral,  
8. Τοποθέτηση οπτικής κουρτίνας στην βάση της,  
9. Εγκατάσταση spiral και καλωδίωσης οπτικής κουρτίνας,  
10. Ευθυγράµµιση κουρτινών,  
11. Έλεγχος καλής λειτουργίας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
 που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 Όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά  για την εγκατάσταση όλων των επιµέρους 
 υποσυστηµάτων εντός του κελύφους των κουρτινών και την τοποθέτηση τους στην 
 βάση που είναι εγκατεστηµένες.  
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
 ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο οπτικής κουρτίνας RX-UNIT 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατό € 
 (Αριθµητικά): 1.100,00 
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Άρθρο Ε-22:  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ (Lane Controller-LC)   
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή ενός ελεγκτή λωρίδας (Lane Controller-
LC),  συνεχούς λειτουργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1.Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Το στεγανό (ΙΡ 54) µεταλλικό ερµάριο εγκατάστασης του ελεγκτή λωρίδας πλήρως 
εγκατεστηµένο  
3. Το τροφοδοτικό βιοµηχανικού τύπου, κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU), ψηφιακές 
εισόδους/ εξόδους (DI/DO) διασύνδεσης µε τον περιφερειακό εξοπλισµό µε εφεδρεία 10% 
των απαιτουµένων, θύρες επικοινωνίας δικτύου 10/100 Mps (built in ή σε κάρτες δικτύου). 
4. Ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες, κλεµοσειρές, ρελαί ως απαιτούνται. 
5. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που 
απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
6. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
7. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια  € 
 (Αριθµητικά): 1.000,00 
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 Άρθρο Ε-23:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΩΡΙ∆ΑΣ 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή ενός κουµπιού πανικού λωρίδας,  
συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 

που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία. 

3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, 

τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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 Άρθρο Ε-24:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΛΩΡΙ∆ΑΣ 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση ή αντικατάσταση και δοκιµή µίας εξωτερικής σειρήνας συναγερµού 
λωρίδας,  συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης,.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και τα καλώδια διασύνδεσης 
του µε τον ελεγκτή λωρίδας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή που 
απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 
ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 53,00 
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Άρθρο Ε-25:  ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΕΛΩΝ ∆ΙΟ∆ΟΥ TFI (TOLL FARE INDICATOR) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή µίας Πινακίδα Τελών ∆ιόδου,  συνεχούς λειτουργίας,, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

1. Στεγανό µεταλλικό περίβληµα ανοξείδωτο χάλυβα (INOX316, 1,25mm πάχος) 
µε δυνατότητα πρόσβαση από εµπρός, µηχανισµό κλειδώµατος και 
µηχανισµό ασφάλισης σε ανοικτή θέση 

2. Ηλεκτρονικό ελεγκτή Πινακίδας Τελών ∆ιόδου , που ενδέχεται να 
χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων 

3. Τον προσοµοιωτή επικοινωνίας 
4. Το λογισµικό επεξεργασίας κειµένου της Πινακίδας Τελών ∆ιόδου των 

δοκιµών µε οριστικές και αµετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο 
που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, µη υποκείµενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω 
τέλη χρήσης (royalties κλπ.). 

5. Ανηγµένα συσκευή µετατροπής των σηµάτων του ελεγκτή/ών από σειριακά σε 
Ethernet/IP (IP adaptor), εφόσον απαιτείται 

6. Tα καλώδια για τη µεταφορά των σηµάτων από τον ελεγκτή/ές στο σηµείο 
επαφής µε τον κεντρικό εξοπλισµό (το PLC, το δίκτυο ή όπως αλλιώς 
απαιτείται για να γίνεται ο έλεγχος της διάταξης) 

7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. 

8. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόµενων 
καλωδίων, την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωµάτωση των αγωγών, το 
σκυρόδεµα (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό που είναι 
απαραίτητο για την ολοκληρωµένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες 
ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 

9. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος 
(µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου 
αλλού απαιτείται. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την 
πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα του υπόψη 
συστήµατος, 

• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία 
του παραπάνω συστήµατος, 

• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία, 

• όλη την τεκµηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνοµα της ΕΟΑΕ και τα µέσα 
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισµικά, 

• όλη την τεκµηρίωση του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 1.220,00 
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Άρθρο Ε-26:  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΎΨΟΥΣ (ΣΑΡΩΤΗΣ LASER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή ενός σαρωτή Laser  συνεχούς λειτουργίας,, σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

Σαρωτής Laser 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
 δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
 λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, 
 τη ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 

 
Τιµή για τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 3.240,00 
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Άρθρο Ε-27:  ΚΕΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ  

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή µίας κεραίας ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων συνεχούς 
λειτουργίας,, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

 
Κεραία ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 

που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη 

 ρύθµιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισµού. 
 
Τιµή για τεµάχιο κεραίας ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εξακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 3.600,00 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 75 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο Ε-28: ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ   
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, εγκατάσταση και δοκιµή έγχρωµης σταθερής µηχανής λήψης Κλειστού 
Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV fixed camera), σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 
1. Μηχανή λήψης και Φακό  
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις περιβαλλοντικής 

προστασίας και µε µηχανισµό πλυσίµατος/σκουπίσµατος. 
3. Βραχίονα στήριξης της µηχανής λήψης, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών, 

εξαρτηµάτων, στηριγµάτων και µικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης. 
4. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (µε 

surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού 
απαιτείται. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

• κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στη 
θέση του πίνακα, 

• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος, 

• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία, 

• όλη την τεκµηρίωση (documentation) 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο Σταθερής µηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης σήραγγας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 1.415,00 
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Άρθρο Ε-29: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (πλήρης) 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιµή 

έγχρωµης τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV 
PTZ camera) υπαίθρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

 
1. Μηχανή λήψης και Φακό µεταβλητής εστίασης (zoom) 
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις περιβαλλοντικής 
προστασίας και µε µηχανισµό πλυσίµατος/σκουπίσµατος 

3. Εξωτερική µονάδα πανοραµικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit) 
4. ∆έκτη ελέγχου µηχανής λήψης (camera control receiver) 
5. Ιστό ανάρτησης της µηχανής λήψης, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών, 
εξαρτηµάτων, στηριγµάτων και µικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των 
δαπανών εκσκαφής και θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα του ιστού και 
των σχετικών φρεατίων έλξης καλωδίων 

6. Βραχίονα στήριξης της µηχανής λήψης 
7. Ηλεκτρολογική προστασία µε γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος 

(µε surge arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου 
αλλού απαιτείται. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από 

την πλησιέστερη διαθέσιµη ηλεκτρική παροχή του έργου µέχρι όλα τα όργανα 
του υπόψη συστήµατος, 

• κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη 
λειτουργία του παραπάνω συστήµατος, 

• κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και 
δοκιµή που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία, 

• όλη την τεκµηρίωση (documentation), 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώµατος 
Τηλεόρασης υπαίθρου: 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια οκτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.850,00 
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Άρθρο Ε-30: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΜΟΝΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ) 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση ή αντικατάσταση 
υπάρχουσας και δοκιµή έγχρωµης τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης κλειστού κυκλώµατος 
τηλεόρασης (CCTV PTZ camera) υπαίθρου σύµφωνα µε τις Ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές  και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει: 

 
1. Μηχανή λήψης και Φακό µεταβλητής εστίασης (zoom) 
2. Προστατευτικό περίβληµα µηχανής λήψης, µε τις διατάξεις περιβαλλοντικής 

προστασίας και µε µηχανισµό πλυσίµατος/σκουπίσµατος 
3. Εξωτερική µονάδα πανοραµικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit) 
4. ∆έκτη ελέγχου µηχανής λήψης (camera control receiver) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
• κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την πλήρη εγκατάσταση και την 

άψογη λειτουργία της συσκευής, που θα ενταχθεί σε υφιστάµενη και υπό 
λειτουργία εγκατάσταση, κάθε είδους σύνδεση (ισχυρών και ασθενών 
ρευµάτων), ρυθµίσεις και δοκιµές για την παράδοση του όλου συστήµατος σε 
κανονική και πλήρη λειτουργία,   

• όλη την τεκµηρίωση (documentation), 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο τηλεχειριζόµενης µηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώµατος 

Τηλεόρασης υπαίθρου (µόνο η συσκευή): 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.050,00 
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ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ  

Άρθρο Ε-31: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την καθολική συντήρηση ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, 
που περιλαµβάνει: 
 

− έλεγχο των ιστών (είτε χαµηλών είτε µε βραχίονα)  
− κλείσιµο των άχρηστων οπών που τυχόν υπάρχουν µε σιδηρόστοκο 
− το άνοιγµα της θυρίδας,  
− έλεγχο των ακροδεκτών,  
− σύσφιξη των καλωδίων ζεύξεως, 
− καθαρισµό ακροκιβωτίου 
− κλείσιµο της θυρίδας 
− στερέωση και κοχλίωση της θυρίδας (υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδοχείς των 

 κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση) 
− έλεγχο στήριξης ιστού και πλήρωση περιµετρικά της βάσης µε σκυρόδεµα εάν 

 απαιτείται 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και 
µικροϋλικών 

• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και 
σταλίες 

• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ €  
      (Αριθµητικά) : 18,00 
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Άρθρο Ε-32: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  

 
Για την καθολική συντήρηση ενός χαµηλού σηµατοδότη σε ιστό ή τοίχο σήραγγας 

Φ200 ή Φ300 (οχηµάτων ή πεζών), σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει: 

 
− καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
− αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος 
ή όχι 

− συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο χαµηλού σηµατοδότη  
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε €  

(Αριθµητικά) : 15,00 
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Άρθρο Ε-33: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

 
Για την καθολική συντήρηση σηµατοδότη µε βραχίονα (ανηρτηµένου) ή σε οροφή 

σήραγγας, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης που περιλαµβάνει: 
 
− καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη 
− αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος 
ή όχι 

− έλεγχος και τυχόν επισκευή στήριξης σηµατοδότη και βραχίονα 
− συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού 

• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη µε βραχίονα 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τρία €  

(Αριθµητικά) : 23,00 
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Άρθρο Ε-34: ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  

 
Για το πλύσιµο σηµατοδότη οσωνδήποτε πεδίων, ανεξαρτήτως της διαµέτρου των 

δίσκων του, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών 
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες 
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού κ.λ.π. 
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού 

• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση 
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα 
µε την Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτηση 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 

Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  
 
 

Άρθρο Ε-34.1: Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ €  
(Αριθµητικά) :  8,00 

 

Άρθρο Ε-34.2: Σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε €  
(Αριθµητικά) :  5,00 
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Άρθρο Ε-35: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΤΥΠΟΥ «ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ» 

 
Για την τακτική, καθολική συντήρηση µίας εγκατάστασης µετρητή κυκλοφοριακών 

δεδοµένων - τύπου «µονάδα συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους» είτε «µονάδα 
συνδεδεµένη µε επαγωγικούς βρόχους και πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες» που 
περιλαµβάνει:  

 
− τον εξωτερικό καθαρισµό των ερµαρίων από σκόνες και λοιπούς ρύπους καθώς 

και της υπάρχουσας τυχόν βλάστησης περιµετρικά του ερµαρίου, 
− το γρασάρισµα-λίπανση των µεντεσέδων και της κλειδαριάς του ερµαρίου, 
− τον έλεγχο και εξασφάλιση της στεγανότητας του ερµαρίου και των συνδέσεων, 
− τον έλεγχο των ανιχνευτών και των φρεατίων όδευσης των καλωδίων αυτών,  
− τη µέτρηση της τάσης των βοηθητικών µπαταριών, την αντικατάσταση της 

µπαταρίας (εσωτερικής ή/και εξωτερικής) σε περίπτωση εκφόρτισής της µε 
άλλη εφεδρική, 

− τη µεταφορά στο εργοτάξιο της µπαταρίας που αντικαταστάθηκε και τη φόρτισή 
της ώστε να διατηρηθεί ως εφεδρική, 

− τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ καθώς και των 
καλωδίων σύνδεσής του µε την µπαταρία της µικροκυµατικής µονάδας, 

− τη συµπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού δελτίου αναφοράς 
καθολικής συντήρησης 

 
Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται : 
• η δαπάνη όλων των εργασιών, ελέγχων κλπ καθώς και προµήθειας όλων των 

απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών,  
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού,  

• η µεταφορά και χρήση των απαιτούµενων οργάνων µέτρησης,  
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 75,00   
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Άρθρο Ε-36: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΤΥΠΟΥ «ΜΟΝΑ∆Α ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ RADAR»  

 
Για την τακτική, καθολική συντήρηση µιας εγκατάστασης µετρητή κυκλοφοριακών 

δεδοµένων τύπου «µονάδα µικροκυµατικού radar», που περιλαµβάνει: 
 
− τον εξωτερικό καθαρισµό από σκόνες, 
− την απόξεση και βαφή του βραχίονα στερέωσης του radar εφόσον υπάρχουν 

εµφανή σηµάδια φθοράς και σκουριάς, 
− τον έλεγχο της στήριξης του ανιχνευτή, τη σύσφιξη των κοχλιών του βραχίονα 

στερέωσης ή την αλλαγή τους σε περίπτωση µεγάλης διάβρωσής τους,  
− τον έλεγχο καλωδιώσεων τροφοδοσίας και δεδοµένων,  
− τον έλεγχο του φορτιστή και της µπαταρίας του ανιχνευτή και την αντικατάσταση 

της µπαταρίας σε περίπτωση εκφόρτισής της µε άλλη εφεδρική εκ του 
αποθέµατος που συντηρεί ο Ανάδοχος,  

− τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ καθώς και των καλωδίων 
σύνδεσής του µε την µπαταρία της µικροκυµατικής µονάδας, 

− τη συµπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού δελτίου αναφοράς 
καθολικής συντήρησης 

 
Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη όλων των εργασιών, ελέγχων κλπ καθώς και προµήθειας όλων των 
απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών,  

• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 
εξοπλισµού,  

• η µεταφορά και χρήση των απαιτούµενων οργάνων µέτρησης,  
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα οκτώ €  

(Αριθµητικά) : 88,00 
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Άρθρο Ε-37: MODEM ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός εξωτερικού Modem τουλάχιστον 
56 Kbytes, στη θέση εγκατάστασης ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας ή µετρητή κυκλοφοριακών 
δεδοµένων παντώς τύπου, για την επικοινωνία µε κεντρικό υπολογιστή µέσω ενσύρµατης 
σύνδεσης µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την τηλεπαρακολούθηση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
• τις καλωδιώσεις και διασυνδέσεις, που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις 
• εργασίες ελέγχου και δοκιµών, που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο modem. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 135,00 
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Άρθρο Ε-38: MODEM ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός GSM Modem 900/1800MHz 
στη θέση εγκατάστασης ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας ή µετρητή κυκλοφοριακών 
δεδοµένων παντώς τύπου, για την επικοινωνία µε κεντρικό υπολογιστή µέσω ασύρµατης 
σύνδεσης µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την τηλεπαρακολούθηση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε: 

− υποδοχή κάρτας SIM,  
− σύνδεση κεραίας µε αρσενική πρίζα FME,  
− σειριακή σύνδεση D9F και µε δυνατότητα αποστολής Audio/Data/Fax/SMS και  
− κεραία µε καλώδιο, που θα καταλήγει σε θηλυκό βύσµα FME για χρήση 

εσωτερική/εξωτερική, 
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται 

 
Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται: 
• η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και 
διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις. 

• όλες οι εργασίες ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο modem  

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια είκοσι € 
(Αριθµητικά) : 320,00 
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Άρθρο Ε-39: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Για την προµήθεια ενός ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 
16 οµάδων σηµατοδοτών) και για την εργασία αντικατάστασης του υφιστάµενου, λόγω 
βλάβης τούτου από δυναµική αιτία (όπως π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου) είτε λόγω 
φθοράς. 

Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 
οµάδων σηµατοδοτών) και µεταφοράς του επιτόπου του έργου, 

• αποξήλωσης του εσωτερικού εξοπλισµού του υφιστάµενου ρυθµιστή από το 
βλαβέν ερµάριο (πλαίσια-racks, λειτουργικές µονάδες (πλακέτες), τροφοδοτικές 
διατάξεις, διατάξεις ανίχνευσης, συγκροτήµατα ακροδεκτών και καλωδιώσεις), 

• µεταφοράς του εσωτερικού εξοπλισµού και επανασυναρµολόγησή του στο νέο 
(υγιές) ερµάριο, συµπεριλαµβανοµένης - µετά την περαίωση της 
συναρµολόγησης του ρυθµιστή κυκλοφορίας - της γενικής δοκιµής του σε 
κατάλληλο εργαστήριο για την καλή και για τη σύµφωνη λειτουργία του, αφενός 
προς τις Προδιαγραφές του Κατασκευαστικού του Οίκου και αφετέρου προς τις 
απαιτήσεις του κυκλοφοριακού προγράµµατος του συγκεκριµένου κόµβου, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 335,00 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 87 -                      0000/5369/Β06 

 

Άρθρο Ε-40: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΝ∆ΥΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ  

 
Για την προµήθεια και την αντικατάσταση ενός εξωτερικού µανδύα κιβωτίου 

µικτονόµησης κόµβου τύπου 1α . 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας ενός εξωτερικού µανδύα κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α , 
µεταφοράς του επιτόπου του έργου και εγκατάστασής του, 

• αποξήλωσης του υφιστάµενου, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας των 
απαιτούµενων ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων 

• µεταφοράς όλων των εξαρτηµάτων από το παλαιό στο νέο 
• δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο εξωτερικού µανδύα κιβωτίου µικτονόµησης 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 145,00 
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Άρθρο Ε-41: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 

 
Για την αποξήλωση πλήρους ερµαρίου συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ενός κιβωτίου 
µικτονόµησης τύπου 1α, µε όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών αποσυνδέσεων και 
µονώσεων που απαιτούνται και τη µεταφορά τους στην αποθήκη της Υπηρεσίας είτε σε 
εργαστήριο επισκευής τους είτε τέλος σε άλλη θέση µε σκοπό την επανατοποθέτησή τους.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο €  
(Αριθµητικά) : 32,00 
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Άρθρο Ε-42:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 
Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και την 
προσκόµιση επί τόπου πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας, «µεσαίου» µεγέθους (έως 
16 οµάδων σηµατοδοτών) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• παραλαβή από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και 
µεταφορά του επί τόπου του έργου ενός πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή 
κυκλοφορίας, «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών) 

• τοποθέτησή του ερµαρίου επί υφιστάµενης βάσης 
• συνδεσµολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
συντονισµού, ανίχνευσης και γείωσης του κόµβου 

• έλεγχο αντιστοιχίας σηµάτων του ρυθµιστή κυκλοφορίας προς τους σηµατοδότες 
και τους ανιχνευτές κ.λ.π. 

• επαναµικτονόµηση (όπου απαιτείται) των σηµατοδοτών 
• έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων 
• έλεγχο αλληλουχίας του προγράµµατος 
• θέση σε λειτουργία του ρυθµιστή 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων υλικών και 
µικροϋλικών, για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
και στα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης 

 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 335,00 
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Άρθρο Ε-43:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 

 
Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και την 
εγκατάσταση επί τόπου του έργου πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης κόµβου τύπου 1α. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• παραλαβή από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και την 
µεταφορά του επί τόπου του έργου ενός κιβωτίου µικτονόµησης κόµβου, τύπου 
1α 

• τοποθέτησή του κιβωτίου επί υφιστάµενης βάσης 
• συνδεσµολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
συντονισµού, ανίχνευσης και γείωσης του κόµβου 

• επαναµικτονόµηση (όπου απαιτείται) των σηµατοδοτών 
• έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, 
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη της 
δηµοπράτησης 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του κιβωτίου µικτονόµησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους κιβωτίου µικτονόµησης. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα επτά €  
(Αριθµητικά) : 77,00 
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Άρθρο Ε-44: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

 
Για την αποξήλωση, επισκευή και επανεγκατάσταση µιας πλακέτας (τυπωµένου 
ηλεκτρονικού κυκλώµατος), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της. 
 
Με την ίδια τιµή αποζηµιώνονται και οι πλακέτες που δεν θα αποξηλωθούν, αλλά θα 
παραδοθούν από την Υπηρεσία για επισκευή και εγκατάσταση. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλακέτας (βυσµατικής µονάδας) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα €  

(Αριθµητικά) : 150,00 
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Άρθρο Ε-45: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µιας βυσµατικής ηλεκτρονικής µονάδος 
(πλακέτας) διαστάσεων, όπως παρακάτω, µε σκοπό είτε την αύξηση της χωρητικότητας µιας 
συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ανιχνευτικής διάταξης είτε την αντικατάσταση 
κατεστραµµένων βαθµίδων ρυθµιστή.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον: 

• οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις 
• οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλακέτας  

 

 

 

Άρθρο Ε-45.1: ∆ιαστάσεων έως 10Χ20 εκ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εβδοµήντα €  

 (Αριθµητικά) : 370,00 

 

 

 

 

Άρθρο Ε-45.2: ∆ιαστάσεων έως 20Χ30 εκ 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια δεκαπέντε €  

(Αριθµητικά) : 515,00 
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Άρθρο Ε-46: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός σηµατοδότη από Polycarbonate µε 
πλαίσιο ανάρτησης, µε υάλινους δίσκους διαµέτρου και αριθµού πεδίων, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του σηµατοδότη,  
• της ηλεκτρικής σύνδεσής του και της διάνοιξης οπών µε σπειροτόµηση -

εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του σε υφιστάµενο ιστό, όπως επίσης και 
για τη διέλευση των αγωγών σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού, 
εάν οι υπάρχουσες δεν ταιριάζουν µε τα αντίστοιχα κέντρα των στηριγµάτων 
του νέου σηµατοδότη, 

καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών απαιτείται για πλήρως περαιωµένη 
εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη 

 

Άρθρο Ε-46.1: Σηµατοδότης οχηµάτων LED (2 πεδίων) διαµέτρου κόκκινου Φ300 και 
λοιπών Φ200  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια ενενήντα €  

(Αριθµητικά) : 390,00 

 

 

Άρθρο Ε-46.2: Αναρτηµένος Σηµατοδότης οχηµάτων LED (2 πεδίων) διαµέτρου Φ300  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια ογδόντα €  

(Αριθµητικά) : 480,00 

 

 

Άρθρο Ε-46.3: Σηµατοδότης προειδοποιητικός αναλάµπων (ενόε πεδίου) Φ300  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια πέντε €  

(Αριθµητικά) : 205,00 

 

 

 

Άρθρο Ε-47: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  

 
Για την αποξήλωση ενός σηµατοδότη είτε σε χαµηλή θέση ιστού είτε σε βραχίονα (πλαίσιο 
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ανάρτησης ιστού), όπως παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• αποξήλωσης του σηµατοδότη,  
• αποσύνδεσης και µόνωσης των υφισταµένων ηλεκτρικών συνδέσεων,  
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 

εξοπλισµού, 
• µεταφοράς του σηµατοδότη για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε 

για επανατοποθέτησή του σε άλλη θέση, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  
 

 

Άρθρο Ε-47.1:  Για χαµηλό σηµατοδότη  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε €  

(Αριθµητικά) : 35,00 

 

 

 

Άρθρο Ε-47.2:  Για σηµατοδότη από βραχίονα. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα €  

(Αριθµητικά) : 54,00 
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Άρθρο Ε-48: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ  

 
Για την εγκατάστασης ενός σηµατοδότη είτε σε θέσεις όπως παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• µεταφορά του σηµατοδότη από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της 
εγκατάστασής του 

• εγκατάσταση του σηµατοδότη σε βραχίονα (πλαίσιο ανάρτησης ιστού) 
• τις απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις 
• τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά στερέωσης (κοχλίες, κλπ.) 
• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 

εξοπλισµού  
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια του σηµατοδότη.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη  
 
 

Άρθρο Ε-48.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα €  

(Αριθµητικά) : 40,00 

 

Άρθρο Ε-48.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα τρία €  

(Αριθµητικά) : 73,00 
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Άρθρο Ε-49: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΣΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 

 
Για την αντικατάσταση ενός γείσου σηµατοδότη, διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• αποξήλωσης του παλιού γείσου 
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου γείσου 
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού 

εξοπλισµού 
• των µικροϋλικών στερέωσης. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο γείσου σηµατοδότη 
 
 
Άρθρο Ε-49.1:  Σε χαµηλό σηµατοδότη. 

 
 
Άρθρο Ε-49.1.1:  Για γείσο σηµατοδότη Φ200. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως) : Πενήντα δύο €  

(Αριθµητικά) : 52,00 
 
 
Άρθρο Ε-49.1.2:  Για γείσο σηµατοδότη Φ300  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως) : Πενήντα έξι €  

(Αριθµητικά) : 56,00 
 

  
Άρθρο Ε-49.2:  Σε σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας. 

 
 
Άρθρο Ε-49.2.1:  Για γείσο σηµατοδότη Φ200. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως) : Εξήντα τέσσερα €  

(Αριθµητικά) : 64,00 
 
 
Άρθρο Ε-49.2.2:  Για γείσο σηµατοδότη Φ300  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα ένα €  
(Αριθµητικά) : 71,00 
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Άρθρο Ε-50: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΙΝΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ Ή ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ 

 
Για την αντικατάσταση ενός υάλινου δίσκου είτε ενός κατόπτρου σηµατοδότη, όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• αποξήλωσης του παλιού υάλινου δίσκου ή κατόπτρου 
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου υάλινου δίσκου ή 

κατόπτρου 
• των µικροϋλικών στερέωσης. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο υάλινου δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη 
 
 
Άρθρο Ε-50.1:  Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας 

 
Άρθρο Ε-50.1.1:  Για σηµατοδότη Φ200  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €  

(Αριθµητικά) : 45,00 
 
 
Άρθρο Ε-50.1.2:  Για σηµατοδότη Φ300  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα τέσσερα €  

(Αριθµητικά) : 64,00 
 
 
 
Άρθρο Ε-50.2:  Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας 

 
Άρθρο Ε-50.2.1:  Για σηµατοδότη Φ200  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα €  

(Αριθµητικά) : 54,00 
 
Άρθρο Ε-50.2.2:  Για σηµατοδότη Φ300  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα τρία €  

(Αριθµητικά) : 73,00 
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Άρθρο Ε-51: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ιστού σηµατοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
• προµήθεια ιστού σηµατοδότησης, όπως παρακάτω και πλήρως εξοπλισµένου µε 

οριολωρίδα, τάπα, τακάκια για τη στήριξη των σηµατοδοτών κλπ. 
• τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης 
• µεταφορές, µεταφορτώσεις και σταλίες των παραπάνω 
• τη βαφή του βραχίονα και του ιστού σηµατοδότησης µε µία στρώση αντιοξειδωτικού 

ασταριού και µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος τύπου υπαιθρίου 
• εγκατάσταση του ιστού µε τις απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις 
• διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού µηχανικού 

εξοπλισµού. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης  

 

 

Άρθρο Ε-51.1:  Για χαµηλό ιστό  

 

Για χαµηλό ιστό σηµατοδότησης από σωλήνα Φ4΄΄ πάχους 4,5mm. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι € 

(Αριθµητικά) : 120,00 

 

 

Άρθρο Ε-51.2:  Για ιστό µε βραχίονα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα € 

(Αριθµητικά) : 360,00 
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Άρθρο Ε-52: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την πλήρη αποξήλωση, µεταφορά και παράδοση ιστού σηµατοδότησης, είτε στις 
αποθήκες της Υπηρεσίας, είτε σε νέα θέση, µε τρόπο ώστε τα αποξηλωθέντα στοιχεία να 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, και το υπάρχον δίκτυο να µη βλαφτεί, και κατά τα 
λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και 
την Τ.Σ.Υ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για τις εξής επιµέρους εργασίες και υλικά: 
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο έργο και 

χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις σταλίες 
του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το υπόλοιπο δίκτυο, 
αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού 

• εργασία επιµελούς αποξήλωσης και αποσυναρµολόγησης του ιστού µε τρόπο ώστε 
να µπορεί όλος ή µέρη αυτού να επαναχρησιµοποιηθούν και να µην προκληθεί 
φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο  

• φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία   
• προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών και 

τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς και η 
δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν 
αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
αποξήλωσης - αποµάκρυνσής του ιστού, αφ’ ετέρου δε για την αποκατάσταση του 
υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που θα προκληθούν κατά την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης 
 
Τιµή για τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 
 

Άρθρο Ε-52.1:  Για χαµηλό ιστό  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο € 

(Αριθµητικά) : 32,00 

 

Άρθρο Ε-52.2:  Για ιστό µε βραχίονα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα πέντε € 

(Αριθµητικά) : 135,00 
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Άρθρο Ε-53: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Για την εργασία εγκατάστασης ενός ιστού σηµατοδότησης (χωρίς την προµήθειά του). 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• µεταφορά του ιστού από τις αποθήκες της Υπηρεσίας ή από υφιστάµενη 
 εγκατάσταση ή από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου 
• εγκατάσταση του ιστού 
• µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στο έργο και 
 χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις σταλίες 
 του για τη µε κάθε επιµέλεια τοποθέτηση του ιστού 
• απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις (χωρίς το φορµάρισµα του καλωδίου ζεύξης) 
• τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 

 

Άρθρο Ε-53.1:  Για χαµηλό ιστό  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε € 

(Αριθµητικά) : 45,00 

 

Άρθρο Ε-53.2:  Για ιστό µε βραχίονα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα € 

(Αριθµητικά) : 150,00 
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Άρθρο Ε-54: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την απόξεση, τον καθαρισµό και τη βαφή του ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

• την προµήθεια υλικών βαφής, αντιοξειδωτικών βαφής, υλικών απόξεσης κ.λ.π., 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης  
• την απόξεση και τον καθαρισµό του βραχίονα και του ιστού σηµατοδότησης από 
σκουριές, αφισοκολλήσεις, κ.λ.π. 
• τη βαφή του βραχίονα και του ιστού σηµατοδότησης µε µία στρώση αντιοξειδωτικού 
ασταριού και µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος τύπου υπαιθρίου 
• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή 
δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 
 

 

Άρθρο Ε-54.1:  Για χαµηλό ιστό  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε € 

(Αριθµητικά) : 25,00 

 

Άρθρο Ε-54.2:  Για ιστό µε βραχίονα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε € 

(Αριθµητικά) : 75,00 
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Άρθρο Ε-55: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΙ∆ΑΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση µίας θυρίδας, διαστάσεων περίπου 10Χ28 εκ. σε ιστό 
φωτεινού σηµατοδότη, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και των απαραίτητων 
µικροϋλικών εγκατάστασης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο θυρίδας ιστού σηµατοδότησης. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε € και ογδόντα οκτώ λεπτά  

(Αριθµητικά) : 25,88 
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Άρθρο Ε-56: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ  

Για την κατασκευή ή αντικατάσταση επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης των οχηµάτων, 
περιµέτρου ως 10 µ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• δηµιουργίας αρµού στον ασφαλτικό τάπητα,  
• τυχόν αποξήλωσης υπάρχοντος βρόχου 
• προµήθειας και εγκατάστασης των αγωγών του επαγωγικού πηνίου µε το καλώδιο 
σύνδεσης προς τον ανιχνευτή κυκλοφορίας, 
• προµήθειας του ειδικού υλικού 2 συστατικών, 
• πλήρωσης του αρµού µε το παραπάνω ειδικό υλικό,  
• όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, 
• µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, µεταφορτώσεων, 
σταλιών. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο επαγωγικού βρόχου. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά  

  (Αριθµητικά) : 35,40 
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Άρθρο Ε-57: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Για την ανακατασκευή των αγκυρίων µιας βάσης από σκυρόδεµα µεταλλικού ιστού είτε µε 
χρησιµοποίηση εποξειδικών ρητινών για πάκτωση νέων αγκυρίων σε νέες οπές στη βάση 
είτε µε συγκόλληση τµήµατος νέου αγκυρίου σε προέκταση υφιστάµενων που 
καταστράφηκαν είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προτείνει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η 
Υπηρεσία. Περιλαµβάνεται κάθε απαιτούµενη εργασία, όπως διάτρηση ή διάνοιξη οπής σε 
σκυρόδεµα, συγκόλληση νέων – παλιών αγκυρίων, εφαρµογή εποξειδικών ρητινών, 
εφαρµογή µη συρικνούµενου σκυροδέµατος και τα απαιτούµενα υλικά για πλήρη 
αποκατάσταση του συστήµατος αγκυρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές  και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο σετ αγκυρών. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €  

  (Αριθµητικά) : 45,00 
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Άρθρο Ε-58: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 
∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε 
ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η 
εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις 
φορτώσεως.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε €  

(Αριθµητικά) : 45,00 
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Άρθρο Ε-59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΦΩΤ. ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΧΑΜΗΛΟΥ Η 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός πλήρους 
µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη από POLYCARBONATE µε πηγή φωτισµού 
οµάδα φωτοδιόδων (LED), διαµέτρου και χρωµατικής ένδειξης όπως αναφέρεται επίσης 
παρακάτω, κατά δε τα λοιπά όπως στο προηγούµενο άρθρο για την “Αντικατάσταση 
φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη για λαµπτήρες πυράκτωσης” του παρόντος.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη 
 
 
Άρθρο Ε-59.1 Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "κόκκινο" 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια δέκα €  

(Αριθµητικά) : 210,00 
 
Άρθρο Ε-59.2 Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "πράσινο" 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια δεκαεννέα €  

(Αριθµητικά) : 219,00 
 
Άρθρο Ε-59.3 Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "κόκκινο" 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια είκοσι ένα €  

(Αριθµητικά) : 221,00 
 
Άρθρο Ε-59.4 Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "πράσινο" 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια τριάντα δύο €  

(Αριθµητικά) : 232,00 
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Άρθρο Ε-60 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Για την αντικατάσταση ενός πλαισίου ανάρτησης σηµατοδοτών οχηµάτων, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
προµήθεια του πλαισίου (χωρίς το σηµατοδότη). συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων 
µικροϋλικών σύνδεσης και ανάρτησης 
µεταφορές, µεταφορτώσεις και σταλίες των παραπάνω 
αποξήλωση, µεταφορά ή αποµάκρυνση του παλιού πλαισίου. 
εγκατάσταση νέου πλαισίου µε τις απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις 
διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού µηχανικού εξοπλισµού. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλαισίου  
 
Άρθρο Ε-60.1 Για ένα σηµατοδότη οχηµάτων 3 πεδίων Φ300 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εβδοµήντα €  
   (Αριθµητικά) : 170,00 
 
Άρθρο Ε-60.2 Για δύο σηµατοδότες οχηµάτων 3 πεδίων Φ300 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια δεκαπέντε €  
   (Αριθµητικά) : 215,00 
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Άρθρο Ε-61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ 
 
 
Για την προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηµατοδότησης, από 
σιδηροσωλήνα DN Ø 4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε 
βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης, ηλεκτροστατικά βαµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως 
πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 
µm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον: 
 
- Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων 
- Άνοιγµα στο κάτω τµήµα για τη διέλευση των καλωδίων  
- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση 

των θέσεων στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που 
προβλέπονται στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από 
σκυρόδεµα. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού, έτοιµου προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια πενήντα €  
   (Αριθµητικά) : 250,00 
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Άρθρο Ε-62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ    

 
Για την προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
 
• Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, 

TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην 
απόχρωση που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου.  

• Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στη βάση 
και Ø130 mm στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα 
διαστ. 500x500 mm από έλασµα πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε 
προσαρµοσµένο στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, µήκους 0,40 m.  

• Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου Ø 3’’ πάχους 
τοιχώµατος 4 mm, καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε 
την χοάνη του) 2,25 m.  

• Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την 
στερέωση των σηµατοδοτών.  

• Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου 
(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας). 

 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού, έτοιµου προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια είκοσι €  
   (Αριθµητικά) : 520,00 
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Άρθρο Ε-63 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)  

 
 

Για την τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου 
4’’, µήκους 4,20µ. (χωρίς την προµήθειά του), ή την αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος, 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, την ΤΣΥ και 
τα ΠΚΕ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 
α)  σε περίπτωση νέου ιστού: 

- η προµήθεια και τοποθέτηση στη θέση της θυρίδας του της αναγκαίας οριολωρίδας 
µε 21 ακροδέκτες, η σύνδεση σε αυτή των απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµή 
21x1,5 mm2 καθώς και όλες οι απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές 
συνδέσεις, 

- τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, 
- η µεταφορά επί τόπου του νέου ιστού και των µικροϋλικών σύνδεσης, οι 

µεταφορτώσεις και οι σταλίες τους, 
- η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, 
σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
β) σε περίπτωση αποξήλωσης υπάρχοντος ιστού: 

- η µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού επί τόπου 
και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις 
σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το 
υπόλοιπο δίκτυο, αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού, 

- η εργασία για την αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων και η απελευθέρωση 
του ιστού από τα αγκύρια κ.λπ. µε τρόπο ώστε να µπορεί όλος ή µέρη αυτού να 
επαναχρησιµοποιηθούν και να µην προκληθεί φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό 
δίκτυο, 

- η φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του αποξηλωθέντος ιστού σε θέση που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων 
εκσκαφών και καθαιρέσεων, 

- η προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών και 
τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς και η 
δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν 
αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, αφ’ ετέρου 
δε για την αποκατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που 
θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή νέας βάσεως του ιστού 
και /είτε η καθαίρεση της υφιστάµενης, σε περίπτωση αντικατάστασης ιστού λόγω ζηµίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα €  
   (Αριθµητικά) : 60,00 
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Άρθρο Ε-64 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 
 
Για την τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή την 
αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, 
τα Εγχειρίδια Συντήρησης, την ΤΣΥ και τα ΠΚΕ. 
Στην τιµή µονάδας, περιλαµβάνονται: 
 
α)  σε περίπτωση νέου ιστού: 

- η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης,  
- η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού µίας οριολωρίδας µε 

21 ακροδέκτες, η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 
mm2 καθώς και όλες οι απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις, 

- τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, 
- η µεταφορά επί τόπου του νέου ιστού και των µικροϋλικών σύνδεσης, οι 

µεταφορτώσεις και οι σταλίες τους, 
- η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε 
τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
β). σε περίπτωση αποξήλωσης υπάρχοντος ιστού: 

- η µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού επί τόπου 
και χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις 
σταλίες του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το 
υπόλοιπο δίκτυο, αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού, 

- η εργασία για την αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων, µε τρόπο ώστε να 
µπορεί όλος ή µέρη αυτού να επαναχρησιµοποιηθούν και να µην προκληθεί φθορά 
στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο, 

- η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού µηχανικού 
εξοπλισµού,  

- η αποκοπή του εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούµενου 
ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος της οδού, στην 
περίπτωση οριστικής καταργήσεως της θέσης του αποξηλούµενου ιστού, 

- η φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του αποξηλωθέντος ιστού σε θέση που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων των 
ενδεχόµενων καθαιρέσεων, 

- η προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών και 
τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς και η 
δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών 

 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν 
αναγράφεται, άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, αφ’ ετέρου 
δε για την αποκατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που 
θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή νέας βάσεως του ιστού 
και /είτε η καθαίρεση της υφιστάµενης, σε περίπτωση αντικατάστασης του ιστού, λόγω 
ζηµίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα €  
   (Αριθµητικά) : 150,00 
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Άρθρο Ε-65: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 χλστ2    
 
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΜ (H05VV) 3Χ1,5 χλστ2 και την πλήρη εγκατάσταση 
αυτού είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε εντός ιστών οδοφωτισµού για την ηλεκτρική 
τροφοδότηση φωτιστικών σωµάτων και ακροκιβωτίων σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ και τη µελέτη εγκατάστασης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών 
συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου, καθώς και η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  2,30 
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Άρθρο Ε-66: ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΥ 
 
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΥ (J1VV) 1ΚV και την πλήρη εγκατάσταση αυτού είτε 
σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα, είτε εντός ηλεκτρικών ερµαρίων, είτε εντός ιστών µε 
σκοπό την ηλεκτρική τροφοδότηση ακροκιβωτίων ιστών οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τη µελέτη εγκατάστασης.   
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου των καλωδίων και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών 
συνδέσεως καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ. για 
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου 
 
 
Άρθρο Ε-66.1: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 1x2,5 χλστ2    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα € και πενήντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) :  1,58 
 
 
Άρθρο Ε-66.2: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 2x10 χλστ2    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία € και είκοσι επτά λεπτά 
(Αριθµητικά) :  3,27 
 
 
 
Άρθρο Ε-66.3: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x1,5 χλστ2  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και σαράντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) :  2,43 
 
 
Άρθρο Ε-66.4: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x2,5 χλστ2  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  4,10 
 
 
 
Άρθρο Ε-66.5: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x4 χλστ2  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  4,60 
 
 
Άρθρο Ε-66.6: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5 χλστ2 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε € και είκοσι λεπτά 
(Αριθµητικά) :  5,20 
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Άρθρο Ε-66.7: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 3x10 χλστ2 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε € και τριάντα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  5,30 
 
 
Άρθρο Ε-66.8: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x6 χλστ2    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε € και τριάντα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  5,30 
 
 
Άρθρο Ε-66.9: Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x10 χλστ2    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι € και πενήντα τέσσερα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  6,54 
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Άρθρο Ε-67:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ 6 ΖΕΥΓΩΝ 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση ή αντικατάσταση καλώδιου ασθενών ρευµάτων 2 έως 6 
ζευγών, τύπου A2Y(ST)2Y ή A2Y(L)2Y µέσα σε πλαστικό ή γαλβανιζέ σωλήνα κ.λ.π. χωρίς 
την εργασία φορµαρίσµατος του καλωδίου για τη σύνδεσή του προς την οριολωρίδα ιστού ή 
ερµαρίου, τη µελέτη εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου των καλωδίων και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών 
συνδέσεως καθώς και η δαπάνη της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου. 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία € και δεκαπέντε λεπτά  
 (Αριθµητικά) :  3,15 
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Άρθρο Ε-68:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ – ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 
 
Για την ηλεκτρική σύνδεση – µικτονόµηση (σε κλέµα ή µε συγκόλληση) ενός άκρου καλωδίου 
ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ., είτε για το φορµάρισµα και την ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου ασθενών 
ρευµάτων διατοµής έως 6x2x0,6 mm2 
 
Τιµή ανά τεµάχιο άκρου καλωδίου. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά  
 (Αριθµητικά) : 13,50 
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Άρθρο Ε-69: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 10 χλστ2    
 
Για την προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥΑ (H05V) 10 χλστ2 και την πλήρη εγκατάσταση αυτού 
για την σύνδεση του ακροκιβωτίου ιστού οδοφωτισµού µε το γυµνό χάλκινο αγωγό γειώσεως 
διατοµής 25 χλστ2, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη 
εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών 
συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου, καθώς και η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και δεκατέσσερα λεπτά 
 (Αριθµητικά) :  2,14 
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Άρθρο Ε-70: ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ) 
 
Για την προµήθεια πλάκας γειώσεως εκ χαλκού διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. την πλήρη 
έµπηξή της εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 µ. από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα 
µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη σχετική µελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του 
έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, της πλάκας γειώσεως και όλων των 
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της, η δαπάνη εκσκαφών 
, επανεπιχώσεων και κάθε εργασίας για την εγκατάσταση και σύνδεσή της, η δαπάνη της 
ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των απαιτούµενων 
χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη των ελέγχων, δοκιµών και 
µετρήσεων καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλάκας γειώσεως  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 146,25 
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Άρθρο Ε-71:  ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
 

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση καλωδίων, σύµφωνα µε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ, την ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, εντός 
υφιστάµενων σωληνώσεων υπογείου δικτύου.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες απογυµνώσεων, συνδέσεων των καλωδίων 
µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες οριολωρίδες, κλέµµες ή ακροκιβώτια, διατάξεις 
τερµατισµού κλπ. και µόνωσης των συνδέσεων, οι δαπάνες ελέγχου, ηλεκτρικής συνέχειας, 
δοκιµών, ωµοµετρήσεων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µικροϋλικών και 
εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου και την παράδοσή του 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου 
 

Άρθρο Ε-71.1: Καλώδιο ΝΥΥ 0,6/1KV 
 

Άρθρο Ε-71.1.1: διατοµής 5 Χ 1,5 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τέσσερα € και πέντε λεπτά 
  (Αριθµητικά):  4,05 

 

Άρθρο Ε-71.1.2: διατοµής 5 Χ 2,5 mm2 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και είκοσι επτά λεπτά 

(Αριθµητικά) :  4,27 
 

Άρθρο Ε-71.1.3: διατοµής 5 Χ 4 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα επτά λεπτά 
  (Αριθµητικά):  4,67 

 

Άρθρο Ε-71.1.4: διατοµής 5 Χ 6 mm2 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πέντε € και δεκαεπτά λεπτά 
  (Αριθµητικά):  5,17 

 

Άρθρο Ε-71.1.5: διατοµής 5 Χ 10 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆έκα € και πέντε λεπτά 
  (Αριθµητικά): 10,05 
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Άρθρο Ε-71.2: Οµοαξονικό καλώδιο τύπου LiYCY 

Άρθρο Ε-71.2.1: διατοµής 25Χ1,5 mm2 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Επτά € και εξήντα λεπτά 

  (Αριθµητικά):  7,60 
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Άρθρο Ε-71.3: Οµοαξονικό καλώδιο τύπου RG-11 A/U HALOGEN FREE 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και είκοσι έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά):  3,26 
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Άρθρο Ε-71.4: Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-H(St)H 
 

Άρθρο Ε-71.4.1: διατοµής 2Χ2Χ0.6 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,70 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.2: διατοµής 2Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,90 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.3: διατοµής 4Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα επτά λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,97 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.4: διατοµής 6Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά):  3,06 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.5: διατοµής 20Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τέσσερα € και εβδοµήντα επτά λεπτά 
  (Αριθµητικά):  4,77 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.6: διατοµής 40Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά):  6,96 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.7: διατοµής 60Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα τέσσερα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  8,44 
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Άρθρο Ε-71.4.8: διατοµής 80Χ2Χ0.8 mm2 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Εννέα € και ενενήντα έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά):  9,96 

 
 

Άρθρο Ε-71.4.9: διατοµής 100Χ2Χ0.8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά): 12,56 
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Άρθρο Ε-72: Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου Α2Υ (ST) 2Υ 
 

 

Άρθρο Ε-72.1: διατοµής 2Χ2Χ0,6 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,90 

 
 

Άρθρο Ε-72.2: διατοµής 4Χ2Χ0,6 mm2 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και δεκατέσσερα λεπτά 

 (Αριθµητικά):  3,14 
 
 

Άρθρο Ε-72.3: διατοµής 20Χ2Χ0,8 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και ογδόντα επτά λεπτά 

 (Αριθµητικά):  3,87 
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Άρθρο Ε-73: Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-2YY, UTP cat.5, HALOGEN FREE 
   

Άρθρο Ε-73.1: διατοµής 4Χ2Χ0.5 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Τρία € και δέκα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  3,10 

 

 

Άρθρο Ε-73.2: διατοµής 25Χ2Χ0.5 mm2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Έξι € και έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά):  6,06 
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Άρθρο Ε-74: Καλώδιο πυρανίχνευσης τύπου J-Y(St)Y 

 
 

Άρθρο Ε-74.1: διατοµής 2Χ2Χ0.8 mm2 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά):  2,90 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  
 
Άρθρο Ε-75: ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση σχάρας για την 
τοποθέτηση καλωδίων, από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Η/Μ  Εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου του έργου της σχάρας και όλων 
των ειδικών τεµαχίων, όπως ταυ, σταυροί, καµπύλες, κλπ., των στηριγµάτων στήριξης 
καθώς και η στήριξη της σχάρας, των κολάρων πρόσδεσης των καλωδίων, η δαπάνη της 
πλήρους εγκατάστασης και γείωσης της κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας για πλήρως περαιωµένη εργασία. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σχάρας. 
 
 
Άρθρο Ε-75.1: Σε κτίριο 
 
Άρθρο Ε-75.1.1: ανοικτού τύπου διαστάσεων 100Χ50mm 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 19,30 
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Άρθρο Ε-76: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα µικτονόµησης και 
ηλεκτρονικών στοιχείων αποτελούµενου από: 

1. Ένα ασφαλειοδιακόπτη 16 Α  
2. Μία ενδεικτική λυχνία  
3. Ένα ρευµατοδότης (σούκο) 
4. Από µία έως και τρεις ραγοσειρές στήριξης των ρελέ (ανά 8 ρελέ σε κάθε σειρά) 
5. Τριάντα 30 κλέµες ράγας 1,5 τ.χ. µε τη ράγα στήριξης και τα τερµατικά τους. 
6. Τριάντα 30 κλέµες ράγας 0,6 τ.χ. µε τη ράγα στήριξης και τα τερµατικά τους. 
7. Πλήρης αρίθµηση και σήµανση όλων των υλικών του πίνακα. 
8. Τρία έως και πέντε κανάλια διέλευσης των καλωδίων. 
9. Ακροδέκτες όλων των άκρων καλωδίων 
10. Καλωδιώσεις  
11. Εγκατάσταση τριών κυτίων ηλεκτρονικών συσκευών (τροφοδοτικό, 1η ηλεκτρονική 

µονάδα, 2η (έχτρα - επέκταση) ηλεκτρονική µονάδα). 
12. Ένα στεγανό µεταλλικό κιβώτιο. 

  
Το στεγανό µεταλλικό κιβώτιο διαστάσεων 50Χ65 εκ. και βάθους 25 εκ., εντός του οποίου θα 
τοποθετηθούν τα ανωτέρω υλικά αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές θα είναι 
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 2 χλστ., ικανό να αντέχει στις συνθήκες 
εξωτερικού χώρου και υγρασίας θαλάσσης. Κατά τα λοιπά  ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι 
κατασκευασµένος και τοποθετηµένος εντός του PILLAR σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα µικτονόµησης και ηλεκτρονικών 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια δεκαπέντε €  
 (Αριθµητικά) : 315,00 
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Άρθρο Ε-77: ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (ΡΕΛΕ) 230 V, 4 ΕΠΑΦΩΝ (2NC + 2NO) 

 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ηλεκτρονόµου (ρελέ) 230 V, 4 επαφών (2ΝC + 
2 NO), µε πηνίο 230 V και ισχύος επαφών τουλάχιστον 3 Α, ενδεικτικού τύπου finder 60.12. 
Το ρελέ θα φέρει  µπουτόν δοκιµής µε ένδειξη οπλισµού των επαφών αυτού. Η βάση 
στήριξης του ρελέ θα είναι τύπου λυχνίας µε 8 ποδαράκια η οποία θα εγκαθίσταται πάνω σε 
ράγα πίνακα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρονόµου  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα €  
 (Αριθµητικά) :  9,00 
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Άρθρο Ε-78: ΚΑΛΩ∆ΙΟ RG 213 Ntype  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση µε την κεραία ασυρµάτου καλωδίου RG 213 
Ntype, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη εγκατάστασης και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.    
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου του καλωδίου και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών 
συνδέσεως, η δαπάνη φθοράς και αποµείωσης του καλωδίου, καθώς και η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης. κλπ για την έντεχνη εκτέλεση της 
εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου  
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα € και πενήντα λεπτά  

 (Αριθµητικά) :  4,50 
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Άρθρο Ε-79: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ή ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 
 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση (ή αντικατάσταση) σε πίνακα διανοµής ή σε 
ακροκιβώτιο εξαρτήµατος αυτών, µετά της απαιτούµενης ηλεκτρικής σύνδεσης, σύµφωνα µε 
τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• προµήθειας, µεταφοράς και αντικατάστασης σε πίνακα διανοµής ή σε ακροκιβώτιο και 
ηλεκτρικής σύνδεσης νέου εξαρτήµατος µετά της απαιτούµενης ηλεκτρικής σύνδεσης, µε 
τα απαιτούµενα µικροϋλικά εγκατάστασης, 
• αποξήλωσης, µεταφοράς και αποθήκευσης του παλιού αποξηλωθέντος εξαρτήµατος 
στις αποθήκες της Υπηρεσίας 
• διάθεσης και χρήσης ειδικού εξοπλισµού 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή 
δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο εξαρτήµατος πίνακα διανοµής ή ακροκιβωτίου 

 
.Άρθρο Ε-79.1: Μονοπολική συντηκτική ασφάλεια από πορσελάνη µε τη βάση, τη µήτρα 

και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή DIAZED  
 

Άρθρο Ε-79.1.1: ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 63 Α 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα € και εξήντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 14,63 

 

 

Άρθρο Ε-79.1.2: ονοµαστικής έντασης 80 Α  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 28,13 

 
Άρθρο Ε-79.2: Τριπολική συντηκτική ασφάλεια µέχρι 3Χ63 Α από πορσελάνη µε τη βάση, τη 
µήτρα και το φυσίγγιο τύπου NEOZED ή DIAZED 
 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά 

   (Αριθµητικά) : 34,88 

Άρθρο Ε-79.3: Ασφάλεια µαχαιρωτή από πορσελάνη µε τη βάση και το φυσίγγιο έντασης 
από 25 Α µέχρι και 80 Α  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 16,88 
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Άρθρο Ε-79.4: Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου µέχρι 63 Α   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα € και εξήντα εννέα λεπτά 
(Αριθµητικά) :  1,69 

 
 

Άρθρο Ε-79.5: Φυσίγγια συντηκτικών ασφαλειών οιουδήποτε τύπου 80 Α   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και ογδόντα δύο λεπτά 
(Αριθµητικά) :  2,82 

 
 

Άρθρο Ε-79.6: Φυσίγγια µαχαιρωτών ασφαλειών µέχρι και 80 Α   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) :  2,25 
 
 

Άρθρο Ε-79.7: Μικροαυτόµατος µονοπολικός πλήρης  

 

Άρθρο Ε-79.7.1: Ονοµαστικής έντασης από 6 Α µέχρι και 40 Α   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα € 

(Αριθµητικά) :  9,00 
 
 

Άρθρο Ε-79.8: Τριπολικός διακόπτης πλήρης   
 

Άρθρο Ε-79.8.1: Τύπου ΙΙΙ PACCO µε τη ροζέτα ονοµαστικής έντασης 63 Α  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τρία € και εξήντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 23,63 

 

Άρθρο Ε-79.8.2: Ραγοδιακόπτης 3Χ25 Α ή 3Χ35 Α  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 19,13 

 

Άρθρο Ε-79.8.3: Ραγοδιακόπτης 3Χ40 Α  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά) : 22,50 
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Άρθρο Ε-79.8.4: Ραγοδιακόπτης 3Χ63 Α ή 3Χ80 Α 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο € και εξήντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 32,63 

 
 

Άρθρο Ε-79.8.5: Ενδεικτική λυχνία ράγας 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε € και εξήντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) :  5,63 

 
 

Άρθρο Ε-79.8.6: Ρευµατοδότης Schuko 16 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά) :  6,75 

 
 

Άρθρο Ε-79.9: Τηλεχειριζόµενος διακόπτης (Ρελέ καστάνιας) 
 

Άρθρο Ε-79.9.1: Μονοπολικός µέχρι και 20 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ € και δεκατρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 28,13 

 

Άρθρο Ε-79.9.2: Μονοπολικός 45 A 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 38,25 
 

Άρθρο Ε-79.9.3: Μονοπολικός 63 A 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε € και δεκατρία λεπτά 

(Αριθµητικά) : 55,13 
 

Άρθρο Ε-79.9.4: Τριπολικός 16 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 34,88 

 

Άρθρο Ε-79.9.5: Τριπολικός 25 A 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 56,25 
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Άρθρο Ε-79.9.6: Τριπολικός 35 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα οκτώ € και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά) : 58,50 
 
 

Άρθρο Ε-79.9.7: Τριπολικός 100 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα € 
(Αριθµητικά) : 90,00 

 
 
 

Άρθρο Ε-79.9.8: Τριπολικός 160 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα πέντε € 
(Αριθµητικά) : 165,00 
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 Άρθρο Ε-79.2: Ρελέ µονοπολικό ή τριπολικό 
 

Άρθρο Ε-79.2.1: Μονοπολικό έως και 20 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 16,88 

 

Άρθρο Ε-79.2.2: Μονοπολικό 45 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα € και τριάντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 30,38 

 

Άρθρο Ε-79.2.3: Μονοπολικό 63 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα τρία € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 43,88 

 

Άρθρο Ε-79.2.4: Τριπολικό 16 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά € 
(Αριθµητικά) : 27,00 

 

Άρθρο Ε-79.2.5: Τριπολικό 25 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα έξι € 
(Αριθµητικά) : 36,00 

 

Άρθρο Ε-79.2.6: Τριπολικό 40 A 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε € 
(Αριθµητικά) : 45,00 
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Άρθρο Ε-79.3: Καραβοχελώνα αλουµινίου 60 W πλήρης 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα € 
(Αριθµητικά) :  9,00 

 
 
 

Άρθρο Ε-79.4: Βολτόµετρο πίνακα 0-500 V 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι € και είκοσι πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά) : 20,25 

 
 
 

Άρθρο Ε-79.5: Αµπερόµετρο πίνακα 0-50/5Α 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι € και είκοσι πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά) : 20,25 
 
 
 

Άρθρο Ε-79.6: Φωτοκύτταρο οδικού φωτισµού 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 56,25 
 
 
 

Άρθρο Ε-79.7: Χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός 2 προγραµµάτων µε εφεδρική λειτουργία 48 
ωρών 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εβδοµήντα επτά € και εξήντα τρία λεπτά 

   (Αριθµητικά) : 77,63 
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Άρθρο Ε-80: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ο∆ΟΥ 
 

 
Για τη λεπτοµερή επιθεώρηση των γειώσεων ενός ηλεκτρικού πίνακα οδού (γείωση πίνακα, 
γείωση εκάστης αναχώρησης, γειώσεις ιστών οδοφωτισµού, τερµατικές διατάξεις γείωσης 
ακραίων ιστών οδοφωτισµού, κλπ.), τη µέτρηση της ωµικής αντίστασης των γειώσεων µε 
κατάλληλα όργανα, µε σκοπό τον εντοπισµό φθορών οι οποίες αποκαθίστανται ύστερα από 
προγραµµατισµό εργασιών στοιχειώδους συντήρησης. Η λεπτοµερής επιθεώρηση θα 
διεξάγεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, 
τις “Οδηγίες Στοιχειώδους Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων” και ειδικότερα την παράγραφο 
2.9 των οδηγιών, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
∆εν περιλαµβάνονται στην παρούσα λεπτοµερή επιθεώρηση γειώσεων: τα φωτιστικά 
σώµατα (παράγραφος οδηγιών 2.9.3) και οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης της 
οδού (παράγραφος οδηγιών 2.9.7). 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού, 
• χρήσης των απαιτουµένων οχηµάτων, µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 
οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 
• σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία αναλυτικής έκθεσης µε τα συµπεράσµατα και 
αποτελέσµατα της επιθεώρησης, 
• προµήθειας και µεταφοράς επιτόπου αναλωσίµων υλικών,  

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα οδού: 
 

Άρθρο Ε-80.1: Έως 8 αναχωρήσεων 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα πέντε € 
  (Αριθµητικά) : 135,00 

 

Άρθρο Ε-80.2: Άνω των 8 αναχωρήσεων 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 168,75 
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Άρθρο Ε-81: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΕ ΡΑΒ∆ΟΥΣ 
 

Για την κατασκευή ενός τριγώνου γειώσεως αποτελούµενου από τρεις (3) χαλύβδινους 
ράβδους µε επιµετάλλωση ηλεκτρολυτικά χαλκού τύπου St/E-Cu (ελάχιστου πάχους 
επιµετάλλωσης 250µm), µήκους 150 εκ. και διαµέτρου 19 χλστ. και την πλήρη έµπηξή τους 
εντός του εδάφους ώστε οι κεφαλές τους να βρίσκοναι σε βάθος 30 εκ. από την επιφάνεια 
του εδάφους σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3,00 µέτρων και εν συνεχεία τη 
σύνδεση των ράβδων µεταξύ τους όσο και µε τον κόµβο γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα, µε 
χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως 5,00 µ. και µέσω ειδικών χάλκινων σφικτήρων και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, την ΤΣΥ και την µελέτη 
εγκατάστασης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη: 

• προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις 
φορτοεκφορτώσεις κλπ των ράβδων, του χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 25 τ.χ. και 
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της,  
• των απαιτούµενων εκσκαφών σε έδαφος πάσης φύσεως και οι απαιτούµενες 
επανεπιχώσεις,  
• του χυτοσιδηρού φρεατίου κάλυψης κάθε κεφαλής ηλεκτροδίου, διαστάσεων 30Χ30 
εκ., 
• της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των 
απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, 
• των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων της γειώσεως 

καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο τριγώνου γειώσεως  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτακόσια οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 708,75 
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Άρθρο Ε-82: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 

 
Για την κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης αποτελούµενου από τρεις (3) χάλκινες πλάκες 
διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. και την πλήρη έµπηξή τους εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 
µ. από την επιφάνεια του εδάφους σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3,00 µέτρων 
και εν συνεχεία τη σύνδεση τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον κόµβο γείωσης του ηλεκτρικού 
πίνακα, µε χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως 5,00 µ. και µέσω ειδικών χάλκινων 
σφικτήρων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη 
εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη: 

• προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις 
φορτοεκφορτώσεις κλπ των πλακών, του χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 25 τ.χ. και 
όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της,  
• των απαιτούµενων εκσκαφών σε έδαφος πάσης φύσεως και οι απαιτούµενες 
επανεπιχώσεις,  
• της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των 
απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, 
• των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων της γειώσεως, 

καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο τριγώνου γείωσης  
 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια ογδόντα πέντε €  
(Αριθµητικά) : 585,00 
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Άρθρο Ε-83: ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ  
 

Για την προµήθεια µιας (1) ράβδου γείωσης χαλύβδινης µε επιµετάλλωση ηλεκτρολυτικά 
χαλκού τύπου St/E-Cu (ελάχιστου πάχους επιµετάλλωσης 250µm), µήκους 150 εκ. και 
διαµέτρου 19 χλστ, την πλήρη έµπηξη της εντός του εδάφους και την εν συνεχεία σύνδεση 
της µε χάλκινο γυµνό αγωγό 25 τ.χ. µήκους έως 5,00 µ. και µέσω ειδικών χάλκινων 
σφικτήρων στην κόµβο γειώσεως του πίνακα και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τη µελέτη εγκατάστασης και τα λοιπά τεύχη 
εγκατάστασης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο 
του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ των ράβδων, του χάλκινου πολύκλωνου 
αγωγού των 25 τ.χ. και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και 
σύνδεσής της, των απαιτούµενων εκσκαφών σε έδαφος πάσης φύσεως και οι απαιτούµενες 
επανεπιχώσεις, η δαπάνη της ειδικής σκόνης άνθρακα που µπορεί να απαιτηθεί για τη 
βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας του εδάφους, η δαπάνη των 
ελέγχων και µετρήσεων γειώσεως καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτροδίου γείωσης  
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα δύο € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 92,25 
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Άρθρο Ε-84: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ  
 

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός τριφασικού αναλυτή ενέργειας, σε 
θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων, τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

� δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα (DIN rail) εντός ηλεκτρικού πίνακα,  
� τροφοδοσία 230 Vac~ ή 115 Vac~ ±10%, 50/60 Hz (2 έως 4 VA),  
� εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας από –10 °C - +60 °C και σχετικής υγρασίας 

20% - 80%, 
� προστασία IP20 για τον αναλυτή και IP40 για τον εµπρόσθιο πίνακα (front 

panel), 
� σήµανση CE, 
� ακρίβεια κλάσης Ι κατά IEC1036, 
� σειριακή έξοδο επικοινωνίας RS232 ή RS485 για µετάδοση των µετρούµενων 

µεγεθών σε εξωτερική συσκευή (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ελεγκτή, κλπ.) και 
υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. Modbus ASCII, BCD, IEEE) 

και θα φέρει στην εµπρόσθια όψη οθόνη απεικόνισης των µετρήσεων (LCD display) µε 
πληκτρολόγιο πλοήγησης και θα πρέπει να καταγράφει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα 
µεγέθη: 

� ηµεροµηνία και ώρα λήψης των µετρήσεων, 
� τάσεις φασικές και πολικές (rms τιµές),  
� ρεύµατα φάσης και γραµµής (rms τιµές) (είτε απευθείας για ρεύµατα έως 30Α 

είτε µέσω εξωτερικών µετασχηµατιστών εντάσεως CT/5 A για ρεύµατα άνω των 
30Α),  

� συντελεστή ισχύος (συνφ) µονοφασικό και τριφασικό,  
� συχνότητα, 
� ισχύεις µονοφασικές και τριφασικές (kW, kVAr, kVA), 
� ισχύεις αιχµής (peak kVA, peak, kW), 
� µέση ισχύς (kW, kVAr, kVA), 
� ενέργεια (kWh, kVarh, kVAh), 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του τριφασικού αναλυτή 
ενέργειας και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ,  

• της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης µε τις εισερχόµενες και 
εξερχόµενες γραµµές,  

• εγκατάστασης της απαιτούµενης γείωσης του αναλυτή,  
• προµήθειας και εγκατάστασης τριών (3) κατάλληλων µετασχηµατιστών εντάσεως 

CT/5A και σύνδεσης τους µε τον ενεργειακό αναλυτή εφόσον απαιτούνται εκ των 
ρευµάτων της εγκατάστασης, εντός υφισταµένου ηλεκτρικού ερµαρίου,  

• ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,  
• οδηγίες του κατασκευαστή για το πρωτόκολλο µεταφοράς των δεδοµένων (data 

format) 
• των απαιτούµενων ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων,  
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της 
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο τριφασικού ενεργειακού αναλυτή 
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Άρθρο Ε-84.1: Για ρεύµατα έως 30Α 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Οκτακόσια σαράντα τρία € και εβδοµήντα πέντε λεπτά  

(Αριθµητικά) : 843,75 
 
 

Άρθρο Ε-84.2: Για ρεύµατα άνω των 30Α 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Οκτακόσια ογδόντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά  

(Αριθµητικά) : 888,75 
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Άρθρο Ε-85: ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α – ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ 
SPLIT-UNIT  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία, αυτόνοµης κλιµατιστικής µονάδας ψύξης / θέρµανσης, µε συµπιεστή (αντλία 
θερµότητας - Heat Pump) τύπου Inverter, διµερούς τύπου (Split Unit), µε ονοµαστική 
απόδοση 9.000-24.000 Btu/hr σε ψύξη και θέρµανση, µε EER>3,2 & COP>3,6 , ενεργειακής 
κλάσης τουλάχιστον «Α», γνωστού και αναγνωρισµένου διεθνώς κατασκευαστικού οίκου, η 
οποία θα περιλαµβάνει : 
α) εσωτερική µονάδα µε ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας, ρυθµιζόµενα πτερύγια, 
ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου, σύστηµα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων, φίλτρο σκόνης, 
πίνακα ελέγχου µε λειτουργίες που ελέγχονται τοπικά ή από τηλεχειριστήριο 
β) εξωτερική µονάδα µε συµπιεστή (αντλία θερµότητας) τύπου Inverter, µε ανεµιστήρα 
ψύξης, σε κέλυφος από βαµµένο γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα για στήριξη σε δάπεδο, µε 
κατασκευή προστασίας από την βροχή µε δίριχτη ή µονόριχτη στέγη από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα στηριγµένη σε 4 γαλβανισµένους ορθοστάτες στερεωµένους µε βύσµατα στο 
δάπεδο ή σε εξωτερικό τοίχο 
γ) σωλήνας αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εσωτερικής µονάδας µε εύκαµπτο σωλήνα 
PVC Φ15mm µε κλίση προς τον εξωτερικό χώρο, προστατευµένος σε πλαστικό κανάλι 
40Χ40mm στηριγµένο στον εξωτερικό τοίχο 
δ) χαλκοσωλήνες ψυκτικού υγρού (υγρή / αέρια φάση) κατάλληλης διαµέτρου που θα 
συνδέουν τις δύο µονάδες και θα είναι µονωµένοι σε όλο το µήκος τους µε µονωτικό σωλήνα 
από διογκωµένο PE πάχους τοιχώµατος 2cm και επιπλέον προστασία µε ασηµί ταινία PVC 
50X0.2mm, στο σηµείο δε διέλευσης από το δώµα θα προστατεύονται µέσα σε πλαστική 
σωλήνα PVC Φ63mm µε κατάλληλη στεγανοποίηση 
ε) καλώδια ισχύος 3Χ4mm² και ελέγχου 4Χ1.5mm², τύπου H07RN-F µε ελαστική επένδυση, 
που θα συνδέουν τις δύο µονάδες και θα οδεύουν παράλληλα µε τους χαλκοσωλήνες µέσα 
στον µονωτικό σωλήνα 
στ) καλώδια τροφοδοσίας 3Χ4mm² τύπου ΝΥΜ, από τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα µέχρι την 
εσωτερική µονάδα, προστατευόµενο σε εγκιβωτισµένο πλαστικό σωλήνα Φ28mm ή σε 
επίτοιχο πλαστικό κανάλι 20Χ40mm 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και υλικό για την στήριξη της εσωτερικής και 
εξωτερικής µονάδας, την σύνδεση των ψυκτικών κυκλωµάτων, την πλήρωση µε ψυκτικό 
υγρό των µονάδων, την ηλεκτρολογική σύνδεση, την διέλευση των σωλήνων και καλωδίων 
από τους τοίχους και το δώµα καθώς και την στεγανοποίηση των διελεύσεων, και τέλος την 
θέση σε λειτουργία και δοκιµή απόδοσης της κλιµατιστικής µονάδας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοπικής κλιµατιστικής µονάδας – αντλίας θερµότητας τύπου 
SPLIT-UNIT  : 
 
 

Άρθρο Ε-85.1:  Μονάδα ισχύος 9.000 Btu/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά) : 470,00 
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Άρθρο Ε-85.2:  Μονάδα ισχύος 12.000 Btu/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πεντακόσια εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά) : 575,00 

 

 

Άρθρο Ε-85.3:  Μονάδα ισχύος 18.000 Btu/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτακόσια πενήντα έξι € 
 (Αριθµητικά) : 756,00 

 
 

Άρθρο Ε-85.4:  Μονάδα ισχύος 24.000 Btu/h 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια εκατόν εβδοµήντα € 

 (Αριθµητικά) : 1.170,00 
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Άρθρο Ε-86: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
 
Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα φορητού ξηράς κόνεως 
πλήρους µετά της βάσεως στήριξης αυτού επίτοιχου, µετά των µικροϋλικών και της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα  

 
 
 
 

Άρθρο Ε-86.1: Βάρους 6 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα δύο € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 42,75 
 

Άρθρο Ε-86.2: Βάρους 12 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα € 

(Αριθµητικά) : 54,00 
 

Άρθρο Ε-86.3: Βάρους 9 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα επτά € και είκοσι πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 47,25 
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Άρθρο Ε-87: ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
 
Για την παραλαβή, αναγόµωση και επαναφορά στην αρχική του θέση ενός πυροσβεστήρα 
φορητού ξηράς κόνεως. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα  
 
 
 

Άρθρο Ε-87.1: Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 

(Αριθµητικά) : 15,75 
 
 

Άρθρο Ε-87.2: Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεπτά € και σαράντα τέσσερα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 17,44 
 
 
 

Άρθρο Ε-87.3: Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά 

(Αριθµητικά) : 19,13 
 
 
 

Άρθρο Ε-87.4: Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 13,50 
 

Άρθρο Ε-87.5: Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε € και δεκαεννέα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 15,19 
 

Άρθρο Ε-87.6: Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαέξι € και ογδόντα οκτώ λεπτά 

(Αριθµητικά) : 16,88 
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Άρθρο Ε-88: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου 
άνθρακα πλήρους µετά της βάσεως στήριξης αυτού επί τοίχου, µετά των µικροϋλικών και της 
εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα.  

 

Άρθρο Ε-88.1: Βάρους 6 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα € και εξήντα τρία λεπτά 

(Αριθµητικά) : 50,63 
 
 

Άρθρο Ε-88.2: Βάρους 9 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα επτά € και τριάντα οκτώ λεπτά 

(Αριθµητικά) : 57,38 
 
 

Άρθρο Ε-88.3: Βάρους 12 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 67,50 
 

Άρθρο Ε-88.4: Βάρους 45 Kg 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια  € 

(Αριθµητικά) : 200,00 
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Άρθρο Ε-89: ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 
 
Για την παραλαβή, αναγόµωση και επαναφορά στην αρχική του θέση ενός φορητού 
πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πυροσβεστήρα  
 

Άρθρο Ε-89.1: Βάρους 6 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι ένα € και τριάντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 21,38 

 
 

Άρθρο Ε-89.2: Βάρους 9 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
(Αριθµητικά) : 25,88 

 
 

Άρθρο Ε-89.3: Βάρους 12 Kg και για µέχρι 30 τεµ. ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα € και είκοσι πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά) : 29,25 

 
 

Άρθρο Ε-89.4: Βάρους 6 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € και δεκατρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 19,13 

 
 

Άρθρο Ε-89.5: Βάρους 9 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τρία € και εξήντα τρία λεπτά 
(Αριθµητικά) : 23,63 

 
 

Άρθρο Ε-89.6: Βάρους 12 Kg και για άνω των 30 τεµ. ανά εντολή  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά € 
(Αριθµητικά) : 27,00 
 
 

Άρθρο Ε-89.7: Βάρους 45 Kg  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι € 
(Αριθµητικά) : 120,00 
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Άρθρο Ε-90: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Για την απασχόληση µηχανήµατος έργου µε τον χειριστή του για την αποκατάσταση ζηµιών 
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, οι οποίες δεν εντάσσονται στα πλαίσια της στοιχειώδους 
συντήρησης και σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού χρήσης των 
µηχανηµάτων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες συµπεριλαµβανοµένων των 
καυσίµων, λιπαντικών, κλπ.καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν 
αναγράφεται αλλά απαιτείται  για την εκτέλεση της εργασίας 
 
Επιµετράται η ώρα από την εκκίνηση του µηχανήµατος έως την ώρα επιστροφής στη βάση 
του, για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδος 
(περιλαµβανοµένων Κυριακών, αργιών κλπ.) και για οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες 
απασχόλησης. 
 
Τιµή ανά ώρα απασχόλησης µηχανήµατος έργου. 

 
Άρθρο Ε-90.1: Εκσκαφέας τύπου JCB  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € 
(Αριθµητικά) : 35,00 
 
 

Άρθρο Ε-90.2: Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 5 tn. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε € 
(Αριθµητικά) : 25,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.3: Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 10 tn. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα € 
(Αριθµητικά) : 30,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.4: Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 30 tn 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα € 
(Αριθµητικά) : 54,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.5: Αντλητικό συγκρότηµα διαµέτρου 6” 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεννέα € 
(Αριθµητικά) : 19,00 
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Άρθρο Ε-90.6: Αεροσυµπιεστής µε πιστολέτο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι ένα € 
(Αριθµητικά) : 21,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.7: Φορτωτής ελαστιχοφόρος 3/4 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα τρία € 
(Αριθµητικά) : 43,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.8: Μικρός εκσκαφέας (διαβολάκι) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα € 
(Αριθµητικά) : 29,00 

 
 
 

Άρθρο Ε-90.9: Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 16tn 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € 
(Αριθµητικά) : 35,00 
 
 

Άρθρο Ε-90.10: Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 25tn 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα τρία € 
(Αριθµητικά) : 43,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.11: Φορτηγό µε παπαγαλάκι 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € 
(Αριθµητικά) : 35,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.12: Καδοφόρο όχηµα ύψους κάδου άνω των 20µ 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα € 
(Αριθµητικά) : 34,00 

 
 

Άρθρο Ε-90.13: Ανυψωτική πλατφόρµα ψαλιδωτή 8µ. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ώδεκα € 
(Αριθµητικά) : 12,00 
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Άρθρο Ε-90.14: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
 

Για την ωριαία υποστήριξη από ένα εργατοτεχνίτη µε τα βασικά του εργαλεία, εκτάκτων 
αναγκών (πληµµύρες, κλπ.) οι οποίες δεν εντάσσονται στα πλαίσια της στοιχειώδους 
συντήρησης, έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ και σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του 
έργου. 

 
Τιµή ανά ώρα υποστήριξης έκτακτων αναγκών, για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 
οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδος (περιλαµβανοµένων Κυριακών, αργιών κλπ.) και για 
οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες απασχόλησης. 

  
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαεπτά € 

(Αριθµητικά) : 17,00 
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Άρθρο Ε-91: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΣ∆ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
Ο προµηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης, εάν και εφόσον αυτές 
απαιτηθούν είτε εντός είτε εκτός των εργασίµων ωρών και ηµερών, όταν απαιτηθεί αρµοδίως 
από την ΕΟΑΕ . Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης κοστολογούνται επιπλέον των 
Υπηρεσιών «Επιπέδου Ρουτίνας» µε βάση χρονοχρέωση. Όταν η ΕΟΑΕ κρίνει ότι απαιτούνται 
υπηρεσίες υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, ο Προµηθευτής θα ανταποκριθεί µε την 
κινητοποίηση όποιου προσωπικού απαιτείται µέχρι τα συστήµατα να είναι λειτουργικά και η 
λειτουργία των συστηµάτων να αποκατασταθεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ελάχιστη 
τιµολόγηση 2 ωρών υποστήριξης ακόµη και αν η αποκατάσταση της βλάβης απαιτήσει λιγότερο 
χρόνο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνουν την παρέµβαση του Αναδόχου µέσω 
VPN (εκτός ωρών γραφείου)  ή επιτόπου. Αν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την 
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας τότε η τιµολόγηση θα γίνεται ανά ώρα και ανάλογα µε την 
ιεραρχία των στελεχών που θα διαθέσει ο Προµηθευτής.  
 
Τιµή υποστήριξης λογισµικού ΣΣ∆ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για 2 ώρες υποστήριξης 

  
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν ογδόντα πέντε € 

(Αριθµητικά) : 185,00 
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Άρθρο Ε-92:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Για την ωριαία απασχόληση συνεργείου τεχνικών, µε αντικείµενο ειδικές εργασίες, που 
απαιτούν εργατοτεχνική απασχόληση µη δυνάµενη να τιµολογηθεί εκ των προτέρων, όπως 
εργασίες που σχετίζονται µε : 

• Υδραυλικά  
• Μηχανολογικά 
• Αποχετεύσεις 
• Ψύξη – Θέρµανση 
• Μονώσεις 
• Ξυλουργικά 
• Βαφές 
• Σιδηροκατασκευές 

 
συµπεριλαµβανόµενων των µικροϋλικών και της χρήσης εργαλείων και µηχανηµάτων 
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά ώρα απασχόληση συνεργείου τεχνικών για οιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 
οποιαδήποτε ηµέρα (περιλαµβανοµένων Κυριακών, εορτών κλπ.) και για οσεσδήποτε 
συνεχόµενες ώρες. 
 
Άρθρο Ε-92.1: Απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνίτη και βοηθού 
 
Τιµή συνεργείου ανά ώρα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά € και δεκατρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 37,13 
 
 
Άρθρο Ε-92.2: Απασχόληση µονοµελούς συνεργείου τεχνίτη 
 
Τιµή συνεργείου ανά ώρα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 22,50 
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Άρθρο Ε-92.3: Απασχόληση προσωπικού διαχείρισης συστηµάτων υποστήριξης πελατών - 
παραπόνων 
 
Ο Προµηθευτής θα διαθέσει στην ΕΟΑΕ όποτε αυτό του  ζητηθεί, προσωπικό διαχείρισης 
πελατών - παραπόνων για να καλύψει θέµατα υποστήριξης αυτής της υπηρεσίας. Το 
προσωπικό αυτό θα ζητηθεί αν για κάποιο λόγο το προσωπικό της υπηρεσίας δεν επαρκεί ή 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που τυχόν προκύψουν. 
Το προσωπικό υποστήριξης θα είναι µε πιστοποιηµένες γνώσεις αγγλικών (επίπεδο B2).  
Τα ανωτέρω άτοµα θα αναλάβουν εργασίες διαχείρισης πελατών - παραπόνων στους 
Σταθµούς ∆ιοδίων  ή όπου αλλού υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδους υπηρεσία και  θα 
αναφέρονται στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ανάπτυξης και Εκµετάλλευσης. 
Η ΕΟΑΕ θα παρέχει χώρο εργασίας για αυτά τα άτοµα τα οποία  θα απασχολούνται κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και η ΕΟΑΕ θα ορίσει τα καθήκοντά τους. 
 
Τιµή ανά τεχνικό πληροφορικής και ανά µήνα 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Χίλια εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 1.140,00 
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ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 
 Άρθρο Ε-93: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάστασης κατάλληλου υλικού µυοκτονίας 
(εγκεκριµένου από τον ΕΟΦ) σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία µε σκοπό 
την προστασία καλωδίωσης από τρωκτικά. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται : 
η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του υλικού µυοκτονίας, 
η δαπάνη σήµανσης των θέσεων (ειδικότερα των προσβάσιµων από κοινό) για την ύπαρξη 
του υλικού, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο εντολής τοποθέτησης υλικού µυοκτονίας 
 
 

Άρθρο Ε-93.1:  Σε έως 20 θέσεις ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 146,25 

 

Άρθρο Ε-93.2: Σε 21 έως 50 θέσεις ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 168,75 

 

Άρθρο Ε-93.3: Σε άνω των 50 θέσεων ανά εντολή 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια δύο € και πενήντα λεπτά 
   (Αριθµητικά) : 202,50 
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Άρθρο Ε-94: ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ  
 

Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση-εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία, εφόσον απαιτείται, φορητής αντλίας όµβριων-ακάθαρτων υδάτων, κατάλληλης για 
την άντληση οµβρίων-ακαθάρτων υδάτων, ελαχίστου µανοµετρικού ύψους 9 m και ελάχιστης 
παροχής 6.000 lit/min, πλήρως εµβαπτιζόµενης, η συγκρότηση της οποίας περιλαµβάνει 
κέλυφος από πολυπροπυλένιο και πτερύγια από ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασµένης µε  
µηχανισµό φλοτέρ άµεσου εκκινήσεως, µε κατάλληλο εύκαµπτο πλαστικό σωλήνα κατάθλιψης 
1΄΄, ελαχίστου µήκους 25 m και στεγανό ηλεκτροκινητήρα έναντι εξωτερικών επιδράσεων 
(εισδοχή σκόνης– ύδατος) επιπέδου ΙΡ 67 µε ελάχιστο µήκος καλωδίου ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας 10 m. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για κάθε εργασία που απαιτείται για την 
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση-εγκατάσταση, ηλεκτροδότηση, όπως και κάθε άλλο υλικό, 
µικροϋλικό, µεταφορικό, η άλλο µέσο που απαιτείται, για την θέση σε κανονική λειτουργία της εν 
λόγω φορητής αντλίας σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο φορητής αντλίας όµβριων - ακάθαρτων υδάτων. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά) : 360,00 
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Άρθρο Ε-95: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ 
 
Για την προµήθεια, φόρτιση και µεταφορά επιτόπου του έργου µπαταρίας µολύβδου, 
κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενη, µηδενικής συντήρησης, όπως παρακάτω. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µπαταρίας 
 
 
Άρθρο Ε-95.1: Για µπαταρία 6V, 10 Αh 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα ένα € και πενήντα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 41,50 
 
 
Άρθρο Ε-95.2: Για µπαταρία 6V, 24 Αh 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα έξι € και ογδόντα λεπτά  
  (Αριθµητικά) : 56,80 
 
 
Άρθρο Ε-95.3: Για µπαταρία 12V, 24 Αh 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα δύο € και ογδόντα λεπτά  
 ( Αριθµητικά) : 62,80 
 
 
Άρθρο Ε-95.4: Για µπαταρία 12V, 100 Αh 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα εννέα € και τριάντα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 89,30 
 
 
Άρθρο Ε-95.5: Για µπαταρία 12V, 140 Αh 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν δεκατέσσερα € και ογδόντα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 114,80 
 
 
Άρθρο Ε-95.6: Για µπαταρία 12V, 200 Αh 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα πέντε € και ογδόντα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 165,80 
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Άρθρο Ε-96: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ∆ΜΙΟΥ 
 
Για την προµήθεια, φόρτιση και µεταφορά επιτόπου του έργου µπαταρίας νικελίου-καδµίου, 
κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενη, µηδενικής συντήρησης, όπως παρακάτω. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο µπαταρίας νικελίου-καδµίου. 

 

Άρθρο Ε-96.1: Για µπαταρία 1,2V, 24 Αh 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα ένα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 71,60 

 
 

Άρθρο Ε-96.4: Για µπαταρία 1,2V, 40 Αh 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα τρία € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 83,70 

 
 

Άρθρο Ε-96.5: Για µπαταρία 1,2V, 50 Αh 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν δύο € και σαράντα λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 102,40 
 
 

Άρθρο Ε-96.6: Για µπαταρία 1,2V, 66 Αh 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν τριάντα οκτώ € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 138,60 

 

Άρθρο Ε-96.2: Για µπαταρία 1,2V, 285 Αh 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια εξήντα επτά € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 267,40 

 
 

Άρθρο Ε-96.3: Για µπαταρία 1,2V, 357 Αh 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσια ενενήντα οκτώ € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά) : 298,80 
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Άρθρο Ε-97: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
 
Για την προµήθεια και αντικατάσταση ενός φορτιστή µπαταρίας σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης που περιλαµβάνει : 
 

1. Έναν (1) φορτιστή µπαταρίας µε δυνατότητα αυτόµατης έναρξης/διακοπής της 
φόρτισης αναλόγως της τάσης της µπαταρίας. Ο φορτιστής θα φέρει ενδεικτικές 
λυχνίες (led) της κατάστασης φόρτισης, της τάσης, µη τροφοδοσίας φορτίου.  

2. προστασία φορτιστή από υπερφόρτωση, ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωµα. 
3. υποδοχές για σύνδεση  καλωδίων έως 16 τ. χλστ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: ι ακόλουθες δαπάνες : 

• αποξήλωση του παλιού φορτιστή και παράδοσής του στην Υπηρεσία 
• προµήθεια νέου φορτιστή και µεταφοράς του επί τόπου του έργου  
• εργασία εγκατάστασης του νέου φορτιστή. 
• καλώδια σύνδεσης του φορτιστή µε την µπαταρία 
• καλώδιο σύνδεσης του φορτιστή µε την παροχή ρεύµατος 

 
 
Τιµή ανά τεµάχιο φορτιστή µπαταρίας  
 
 

Άρθρο Ε-97.1:  Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου (12/24 V, 4 A) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εξήντα επτά € και πενήντα λεπτά  
(Αριθµητικά) : 67,50 

 
 

Άρθρο Ε-97.2:  Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου (12/24 V, 8 A) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εβδοµήντα οκτώ € και εβδοµήντα πέντε λεπτά  
(Αριθµητικά) : 78,75 

 
 

Άρθρο Ε-97.3:  Για φορτιστή µπαταρίας µολύβδου(12/24 V, 10 A) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ογδόντα τέσσερα € και τριάντα οκτώ λεπτά  
(Αριθµητικά) : 84,38 

 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 160 -                      0000/5369/Β06 

 

Άρθρο Ε-98:  ΑΠΑΓΩΓΟI ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση διπολικού απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
ισχύος χαµηλής τάσης, µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα DIN, µε οπτική ένδειξη 
σφάλµατος και µε µια (1) κανονικά ανοικτή βοηθητική επαφή (ΝΟ) για τηλε-ένδειξη-
τηλεχειρισµό, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
1197, τη µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο 
ενσωµάτωσης του απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων, της βάσης του και όλων των 
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, 
η δαπάνη γείωσης, η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων 
 
Άρθρο  Ε-98.1: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο  ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=40kA (8/20µs) 

 
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα έξι € και είκοσι πέντε λεπτά  

            (Αριθµητικά) : 146,25 
 
Άρθρο  Ε-98.2: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=40kA (8/20µs) 

 
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα ένα €  

           (Αριθµητικά) : 151,00 
 

Άρθρο  Ε-98.3: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 
ρεύµα εκφόρτισης Isn=1,5kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=25kA (8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν πέντε €  

(Αριθµητικά) : 105,00 
 
Άρθρο  Ε-98.4: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=3kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=25kA (8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν δώδεκα €  

(Αριθµητικά) : 112,00 
 
Άρθρο  Ε-98.5: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=5kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=25kA (8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν δεκαεννέα €  

(Αριθµητικά) : 119,00 
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Άρθρο  Ε-98.6: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=25kA (8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τέσσερα €  

(Αριθµητικά) : 124,00 
 
 
Άρθρο  Ε-98.7: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ισχύος 230/400V για ονοµαστικό 

ρεύµα εκφόρτισης Isn=15kA(8/20µs) και για µέγιστο ρεύµα εκφόρτισης 
Imax=25kA (8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι οκτώ €  

(Αριθµητικά) : 128,00 
 
Άρθρο  Ε-98.8: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 24V για ονοµαστικό ρεύµα 

εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό ρεύµα  Iimp=5kA 
(10/350µs) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ογδόντα εννέα €  

(Αριθµητικά) : 89,00 
 
 
Άρθρο  Ε-98.9: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 12V για ονοµαστικό ρεύµα 

εκφόρτισης Isn=20kA(8/20µs) και για µέγιστο κρουστικό ρεύµα  Iimp=5kA 
(10/350µs) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα έξι € 

(Αριθµητικά) : 86,00 
 
 

Άρθρο  Ε-98.10: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για σήµα video 5V για ονοµαστικό 
ρεύµα εκφόρτισης Isn=10kA(8/20µs) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα τέσσερα € 

(Αριθµητικά) : 84,00 
 
 
Άρθρο  Ε-98.11: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τηλεφωνικών σηµάτων 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα ένα € και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 81,50 
 
 

Άρθρο  Ε-98.12: Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για γραµµές δεδοµένων data 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα εννέα € 

(Αριθµητικά) : 79,00 
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Άρθρο Ε-99:  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ 60Μ 
 

Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου 
οχετού (µη ραδιενεργού) ακτίνας 60 µ., στάθµης αντικεραυνικής προστασίας Ι, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το αλεξικέραυνο θα αποτελείται 
από τα εξής µέρη: 

i) Ακίδα από ειδικό κράµα ορείχαλκου επινικελωµένη 
ii) Στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ανοξείδωτου χάλυβα που θα περιλαµβάνει 

τη κεφαλή του αλεξεκιραύνου (µη ραδιενεργή) 
iii) Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού ορειχάλκινου κράµατος επινικελωµένου 
iv) Ιστός εδάφους γαλβανισµένος εν θερµώ, τηλεσκοπικός κατακλινόµενος, 

ύψους 15µ. 
v) Αγωγός καθόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164-2 
vi) Γείωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαικού προτύπου ΕΝ 61024-1 

καθώς και οι απαιτούµενες πινακίδες σήµνασης της γείωσης 
vii) Χάλκινα εξαρτήµατα στερεώσεως και συνδέσεως συστήµατος γειώσεως 

 
Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό εκδοθέν από Κρατικό Φορέα, 
όπου να αναφέρονται οι εργαστηριακές δοκιµές που έχουν γίνει καθώς και τα πρότυπα 
που πληρεί. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο του 
έργου όλων των εξαρτηµάτων και υλικών του αλεξικέραυνου τύπου πρώιµου οχετού (µη 
ραδιενεργό) ακτίνας προστασίας 60µ., µετά των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ, η δαπάνη της 
εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης αυτού µε το σύστηµα γειώσεως, η δαπάνη 
κατασκευής της γείωσης µετά των απαιτουµένων υλικών και της ειδικής σκόνης άνθρακα 
που µπορεί να απαιτηθεί για τη βελτίωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών αγωγιµότητας 
του εδάφους, η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο αλεξικέραυνου  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε € 

(Αριθµητικά) : 5.625,00 
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Άρθρο Ε-100: SERVERS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ (CENTRAL 
MIS SERVER) ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ (LOCAL MIS SERVER) - ΗΥ 
SERVER (RACK MOUNTED) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή ενός Server , σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

Server 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 2.000,00 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 164 -                      0000/5369/Β06 

 Άρθρο Ε-101: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
 που  απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
 λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 500,00 
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 Άρθρο Ε-102: ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ  (LED)  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή µίας ψηφιακής οθόνης (LED) συνεχούς λειτουργίας, 
σύµφωνα µε τις µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ 
του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, 
που περιλαµβάνει : 

Ψηφιακή Οθόνη (LED) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 

1. 1.Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο USB για σύνδεση 
σε Η/Υ. 

2. 2.Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 

3. 3.Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 Άρθρο Ε-102.1:  Ψηφιακή οθόνη 17΄΄ ιντσών   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 200,00 
 
 Άρθρο Ε-102.2: :  Ψηφιακή οθόνη 19΄΄ ιντσών   
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 240,00 
 
 
 Άρθρο Ε-102.3: :  Ψηφιακή οθόνη 21΄΄ ιντσών   
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 280,00 
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 Άρθρο Ε-103:  ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ 17″  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή µίας ψηφιακής οθόνης αφής 17’’ συνεχούς 
λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

Οθόνη Αφής Τερµατικού Εισπράκτορα 17’’ 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο USB για σύνδεση σε 
Η/Υ. 

2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 

3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 380,00 
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PRINTERS 
 
 
Άρθρο Ε-104:  Εκτυπωτής αποδείξεων λωρίδας διοδίων θερµικός 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή ενός εκτυπωτή αποδείξεων λωρίδας διοδίων 
θερµικό, σύµφωνα µε τις µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

Εκτυπωτή αποδείξεων λωρίδας διοδίων θερµικός 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο USB για σύνδεση σε 
Η/Υ. 

2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 

3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 300,00 
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Άρθρο Ε-105: ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή ενός δικτυακού εκτυπωτή laser Α4, σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
 που  απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη 
 λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 700,00 
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 Άρθρο Ε-106:  ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή ενός δικτυακού εκτυπωτή laser Α3/Α4, σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που 
περιλαµβάνει : 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 

1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας . 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 

που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια  € 
 (Αριθµητικά): 1.000,00 
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 Άρθρο Ε-107: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ (BARCODE SCANNER) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή Αναγνώστη Γραµµικού Κώδικα, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
 που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
3. Όλη την τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Ε-108:  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΚΑΡΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ (CONTACTLESS 
CARD READER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός αναγνώστη «έξυπνων» καρτών χωρίς επαφή, σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 
 
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
2. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµή 
 που απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
3. Όλη η τεκµηρίωση (documentation) του εξοπλισµού. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 130,00 
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Άρθρο Ε-109: ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 8 ΘΥΡΩΝ (NETWORK SWITCH 8 PORT) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός δικτυακού µεταγωγέα 8 Θυρών (Network Switch 8 Port), 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα 
Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Ε-110:  ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 24 ΘΥΡΩΝ (NETWORK SWITCH L2 24 PORT) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός δικτυακού µεταγωγέα 24 Θυρών (Network Switch 24 
Port), σύµφωνα µε  τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 500,00 
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Άρθρο Ε-111:  ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 48 ΘΥΡΩΝ (NETWORK SWITCH L3 48 PORT) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός δικτυακού µεταγωγέα 48 Θυρών (Network Switch 48 
Port), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 3.500,00 
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Άρθρο Ε-112:  RACK MOUNTED UPS 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός Rack Mounted UPS,σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

 Rack Mounted UPS 

Τιµή ανά τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 350,00 
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Άρθρο Ε-113: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός καλώδιου τροφοδοσίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), ττα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Ε-114: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός καλώδιου προέκτασης τροφοδοσίας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
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 Άρθρο Ε-115:  ΚΑΛΩ∆ΙΟ USB – 2 Type A–B (M /M) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός καλώδιου USB, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Ε-116:  ΚΑΛΩ∆ΙΟ VGA 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενός καλώδιου VGA, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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 Άρθρο Ε-117:  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Η/Υ (black) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός πληκτρολόγιου Η/Υ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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 Άρθρο Ε-118: : ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ, Mouse (2-key, optical) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός ποντικιού Η/Υ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο Ε-119: : ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός ποντικιού Η/Υ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
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 Άρθρο Ε-120: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ IP 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή ενός τηλεφωνικού κέντρου ΙΡ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ),τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτηση 
Τιµή ανά µονάδα 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 1.400,00 
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Άρθρο Ε-121:  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ IP 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή µίας τηλεφωνικής συσκευής ενδοεπικοινωνίας (Τηλεφωνική 
συσκευή IP), σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα 
στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Ε-122: ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σύνδεση και δοκιµή µίας ασύρµατης τηλεφωνικής συσκευής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 50,00 
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Άρθρο Ε-123: ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ – ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 32 GB – ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο Ε-124: ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ROUTER) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αντικατάστασης 
δροµολογητή  δικτύου (Router), NBD fix (Next Business Day) σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά 
που απαιτεί ο πάροχος υλοποίησης δικτύου MPLS - VPN.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 800,00 
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Άρθρο Ε-125: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ USB, 1 TB 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή εξωτερικού Σκληρού ∆ίσκού USB, 1 TB, σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Ε-126:  Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος USB, 2 TB 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή εξωτερικού Σκληρού ∆ίσκού USB, 2 TB, σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 130,00 
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Άρθρο Ε-127: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ USB, 3 TB 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή εξωτερικού Σκληρού ∆ίσκού USB, 3 TB, σύµφωνα 
µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 180,00 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 191 -                      0000/5369/Β06 

 Άρθρο Ε-128:  USB MEMORY STICK 32 GB 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, USB Memory Stick 32 GB, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 30,00 
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 Άρθρο Ε-129:  ANALOG VOICE GATEWAY 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, USB Memory Stick 32 GB, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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ΆΡΘΡΟ Ε-130: ΠΡΙΖΑ VOICE – DATA UTP CAT5E ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ (ΛΕΥΚΟ) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, Πρίζα Voice – Data UTP, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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 Άρθρο Ε-131: ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, κανάλι επίτοιχο για διέλευση καλωδιώσεων, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανα τρέχων µέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Ε-132: SCHUKO ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, Schuko πρίζα ρεύµατος µε εσωτερικό κάλυµµα ακροδεκτών, σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανα τεµάχιο 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 196 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο Ε-133:  ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και δοκιµή Στην 
τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µονάδα συναγερµού, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανα τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο Ε-134: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
 Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου συστήµατος συναγερµού προστασίας από 
παραβίαση χώρου κτιρίου, σύµφωνα τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 
Εγκατάσταση καλωδιώσεων 
Εγκατάσταση µονάδας συναγερµού 
Εγκατάσταση πληκτρολογίου 
Εγκατάσταση σειρήνας 
Εγκατάσταση Ανιχνευτών Κίνησης 
Εγκατάσταση µαγνητικών επαφών 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια εξήντα δύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1.462,50 
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 Άρθρο Ε-135:  ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µονάδα συναγερµού, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ),  
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 50,00 
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Άρθρο Ε-136:  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, πληκτρολόγιο συναγερµού, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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 Άρθρο Ε-137:   ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σειρήνα συναγερµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο Ε-138:   ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ανιχνευτή κίνησης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει : 

Ανιχνευτή κίνησης µε γωνία επόπτευσης 180ο και βαθµό στεγανότητας IP44. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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 Άρθρο Ε-139:   ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µαγνητική επαφή, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
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Άρθρο Ε-140:  ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΣ∆ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέσει για την επίλυση των προβληµάτων έκτακτης 
ανάγκης έναν Προϊστάµενο Μηχανικό Συστηµάτων. 

 
Τιµή ανά ώρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 204 -                      0000/5369/Β06 

 Άρθρο Ε-141:  ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΣ∆ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέσει για την επίλυση των προβληµάτων έκτακτης 
ανάγκης έναν  Προϊστάµενο Μηχανικό. 

Τιµή ανά ώρα  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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 Άρθρο Ε-142:  ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΣ∆ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος διαθέσει για την επίλυση των προβληµάτων έκτακτης 
ανάγκης έναν  Μηχανικό. 

 
Τιµή ανά ώρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Ε-143: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Η ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Για την έρευνα ύπαρξης και τον εντοπισµό θέσης βραχυκυκλώµατος ή διακοπής σε υπόγειο 
ηλεκτρικό δίκτυο και σε αφανή θέση αυτού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 

• της έρευνας ύπαρξης και του εντοπισµού της θέσης βραχυκυκλώµατος ή διακοπής σε 
 υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού µε οποιαδήποτε µέσα. 
• της αποκάλυψης του εδάφους, δρόµου, οδοστρώµατος ή πεζόδροµου στη θέση του 
 βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής µε οποιαδήποτε µέσα. 
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού. 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών έστω και αν αυτή δεν 
αναγράφεται, αλλά απαιτείται για τον εντοπισµό του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής 
δικτύου, ανεξαρτήτως των θέσεων και του αριθµού ερευνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και 
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο βραχυκυκλώµατος. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα έξι € 

(Αριθµητικά) : 86,00 
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Άρθρο Ε-144:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΖΩΝΩΝ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, πίνακα πυρασφάλειας 4 ζωνών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησηςΤιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 200,00 
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 Άρθρο Ε-145:  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ανιχνευτή πυρανίχνευσης ιονισµού καπνού, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € 
 (Αριθµητικά): 10,00 
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Άρθρο Ε-146:  ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΩΤΙΑΣ  ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
 
Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος από αύξηση της θερµοκρασίας 10οC ανά 
λεπτό ή σε µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60οC, κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους 
όπου η θερµοκρασία κυναίνεται από -20οC έως 45οC, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης και σε λειτουργία.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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 Άρθρο Ε-147:  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ NI-CD 90 MIN 
Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ΦΘΟΡ. 1X8 W 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αυτόνοµου φωτιστικού ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ),τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ- OIKO∆ΟΜΙΚΑ 
 

 
Άρθρο ΣΤ-1: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 
 
Άρθρο ΣΤ-1.1: δια µέσου οδών καλής βατότητας 
 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,35 
 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 212 -                      0000/5369/Β06 

 
ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ  
 
 
Άρθρο ΣΤ-2: ΡΑΦΙΑ Η ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 18 mm από MDF 
 
Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυµένο µε µελαµίνη, 
οιουδήποτε πλάτους και µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε τελείωµα σε όλα τα εµφανή 
σόκορα µε λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και µικροϋλικά και εργασία για πλήρη 
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερµάρια (όταν δεν προβλέπονται στην 
κατασκευή των ερµαρίων), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα 
ή σταθερά έπιπλα ". 
 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα επτά € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 47,20 
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Άρθρο ΣΤ-3: ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,20 m2 
  
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από τεµάχια 
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη ,περαστά και κολλητά, µε οπές ή 
τοµές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) 
επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού 
µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή 
σταθερά έπιπλα ".  
 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα επενδυµένη), 
ται µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, ∆εν περιλαµβάνονται ράφια και 
ειδικά τεµάχια εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά 
 
 (Αριθµητικά): 35,40 
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Άρθρο ΣΤ-4: ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DUROPAL 
  
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου, που περιλαµβάνει:  
 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε  επικάλυψη από 
άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές 
στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη 
συµβατή κόλλα. 
β) Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την 
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  
γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 29,50 
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Άρθρο ΣΤ-5:  ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
   
  
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 
mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των 
επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
 
• ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
• Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
• Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες 

επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 
20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm 
στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

• Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

• Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

• Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

• Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 
mm.  

 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα έξι € 
 (Αριθµητικά): 236,00 
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 ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ  
 
Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α)  Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης 
(χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις 
ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM 
κλπ),  
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα 
µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία 
συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-6:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
  
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος µε µεταλλικές εσχάρες 
βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και την ΕΤΕΠ 
08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές",  γαλβανισµένες εν 
θερµώ µε οποιοδήποτε άνοιγµα βρόχου, από λάµες και στρογγυλό σίδηρο. Προµήθεια 
εσχαρών επί τόπου, µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.  
  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
 
   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,08 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  
Β ) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία 
και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των 
υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά 
τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, 
για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της 
ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη 
τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα . 
ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Άρθρο ΣΤ-7:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΒΑΦΗ  
 
Έτοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε 
διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων αλουµινίου, 
τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Άρθρο ΣΤ-7.1:  Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 12 - 24 kg/m2 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δώδεκα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 212,40 
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Άρθρο ΣΤ-8:  ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΟΠΟΙΩΝ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΟΙΓΟµενα 
 
  Υαλοστάσια αλουµινίου οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο 
ή κατακόρυφο άξονα (αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή ανασυρόµενα, οποιασδήποτε 
µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) (υπολογίζονται µόνο τα από αλουµίνιο τεµάχια) 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,70 
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Άρθρο ΣΤ-9: ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ Η ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΣΕΣ ΑΥΤΩΝ. 
  
Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του 
φύλλου ή συρόµενα, σε κάσα από στραντζαριστή λαµαρίνα, ανεξαρτήτως αριθµού φύλλων 
και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 
 
Τιµή ανά m2 επιφάνειας. 
 
 
Άρθρο ΣΤ-9.1:  Ανοιγόµενα αλουµινίου. 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ένα € και εξήντα λεπτά 
           (Αριθµητικά): 141,60  
 
Άρθρο ΣΤ-9.2:  Ανοιγόµενα πλαστικά. 
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα € και ογδόντα λεπτά 
          (Αριθµητικά): 129,80  
 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 220 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο ΣΤ-10:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 
 
 
Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και 
µορφής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένες και 
στερεωµένες µε οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείµενης επιφανείας. 
 
Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν µεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται, 
τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο κατασκευής (kg), µε αναλυτική επιµέτρηση των διατοµών του 
αλουµινίου.   
  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και σαράντα τέσσερα λεπτά 
          (Αριθµητικά):  9,44  
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ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως  αφαίρεση ρύπων (µε 
κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 
βούρτσισµα) κλπ 
-  Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί. 
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης 
κενών και ορίων κλπ 
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν: 
-  Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος 
ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές 
εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
Άρθρο ΣΤ-11:  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Η ΠΑΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
 
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, εις 
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και σε ύψος µέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 14,75 
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
 
Άρθρο ΣΤ-12: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
Επιστρώσεις µε πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόµοια, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και χρωµατισµού, πάχους 2 mm, επικολλούµενα µε ειδική κόλλα σε λείο, 
επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 
"Βινυλικά δάπεδα". 
 
Περιλαµβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και ογδόντα τρία λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 21,83 
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ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-13:  ∆ΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας 
και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 
υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και 
σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-13.1:  ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξι € και εξήντα τέσσερα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 56,64 
  
 
Άρθρο ΣΤ-13.2:  ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ € και πενήντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 88,50  
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
  
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού 
κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από 
τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
 
 
Άρθρο ΣΤ-14:  Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε ψεκαστήρα ή 
χρωστήρα, µε σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Άρθρο ΣΤ-14.1:  Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα πέντε λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  2,95  
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Άρθρο ΣΤ-15:  Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 
 
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος 
ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δεκατρία λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  4,13  
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Άρθρο ΣΤ-16:  ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ 
 
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
  
Άρθρο ΣΤ-16.1: Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού ή 
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 
 
 
Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, 
όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας 
ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της 
διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα έξι λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  2,36 
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Άρθρο ΣΤ-17: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΑΛΚΥ∆ΙΚΩΝ Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ∆ΙΑΛΥΤΟΥ 
 
 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και οκτώ λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  7,08 
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∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 
 
Άρθρο ΣΤ-18: ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΥΨΙΝΕΣ (ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΕΣ) ΠΛΑΤΟΥΣ 8 cm 
 
 
Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατοµής, ήτοι ταινία ήλοι για 
γύψινα, υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα ένα λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  5,31 
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Άρθρο ΣΤ-19: ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση 
CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου 
φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε 
την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
Άρθρο ΣΤ-19.1:  Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και είκοσι οκτώ λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 14,28 
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Άρθρο ΣΤ-20:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΛΕΡ ΜΕ 
∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΥΦΑΣΜΑ 
 
 
Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώµατος, µε χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας (υλικά και 
εργασία).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
α)  Η τοποθέτηση του συστήµατος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο 
µεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουµινίου, που στερεώνονται µε ήλους  (πριτσίνια) στη 
υπάρχουσα υποδοµή.  
β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυµένης ποδιά από ράβδο αλουµινίου 
ή µπρούντζου  
γ) Η προµήθεια και εγκατάσταση του µηχανισµού κίνησης και στροφής των φύλλων  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
                            (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο ΣΤ-20.1:  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
 
 
Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη διάτρητη γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 1,50 mm, επί µεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής µε 
γαλβανισµένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο 
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης (υλικά και εργασία).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α) Η διαµόρφωση και τοποθέτηση του µεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από 
στραντζαριστές διατοµές τύπου "U" και γωνιακά ελάσµατα που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα 
ή στην φέρουσα υποδοµή µε βλήτρα χηµικού ή µηχανικού τύπου µέσω "οβάλ" οπών για 
διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία)  
β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασµάτων (πάνελς) από στραντζαρισµένα φύλλα 
γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm, µε διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας 
(οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (υλικά, µέσα, 
αναλώσιµα και εργασία).  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 29,50  
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ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  
 
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού 
και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.    
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
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Άρθρο ΣΤ-21:  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
 
 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη 
των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις 
(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές, 
και απολήξεις.   
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-21.1:  Μεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο 
αλουµινίου, πάχους 0,08 mm 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ενενήντα οκτώ λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 12,98 
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Άρθρο ΣΤ-22:  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
 
Επίστρωση µε στεγανωτική µεµβράνη, συγκολληµένη µε αυτογενή θερµική συγκόλληση, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC", 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-22.1: Μεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και εβδοµήντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 17,70 
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Άρθρο ΣΤ-23: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
 
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε 
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, 
οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες, 
και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC". 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα πέντε λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  2,95 
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Άρθρο ΣΤ-24: ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 
Πλήρωση οριζόντιων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 
mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό 
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι 
λιγότερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-
05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 11,80 
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Άρθρο ΣΤ-25: ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρµών διαστολής (δευτερεύουσας σηµασίας), 
πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, 
µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 
0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγότερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, 
τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από 
σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και ογδόντα πέντε λεπτά 
                            (Αριθµητικά):  8,85 
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ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ  
 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις 
κλπ). 
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα από 
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα 
καρφιά κλπ. 
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις 
κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα 
πρόσµικτα αυτών. 
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται 
ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισµένης 
λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου. 
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρµογή  ανεξαρτήτως 
της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες 
αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, 
συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 
Άρθρο ΣΤ-26: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΙΛΗΜΑ 
 
Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα βάρους τουλάχιστον 1,00 kg/m2, εφαρµοζόµενο µε 
αλληλοεπικάλυψη των λωρίδων, συγκόλληση µε ασφαλτόκολλα και κάρφωµα µε 
πλατυκέφαλα γαλβανισµένα καρφιά. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως 
υλικών επί τόπου, η φθορά και αποµείωση αυτών, τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και ογδόντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 11,80 
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Άρθρο ΣΤ-27: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
 
Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξύλινου ή µεταλλικού 
σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά 
φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία 
πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις 
θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτούµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων 
µε ειδικούς συνδέσµους στην περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες 
στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των 
κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 
 
 
Άρθρο ΣΤ-27.1:  Επιστεγάσεις µε αυλακωτή λαµαρίνα πάχους 1,00 mm 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα δύο λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 16,52  
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Άρθρο ΣΤ-28:  ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ  
 
Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής 
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα 
δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και 
πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες 
εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
 
 
Άρθρο ΣΤ-28.1:  Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα € και τριάντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 41,30 
 
 
Άρθρο ΣΤ-28.2:  Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
                            (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο ΣΤ-29:  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Επιστέγαση µε φύλλα αλουµινίου πάχους 1 mm, µε ανάγλυφη επιφάνεια, προβαµµένα µε 
βαφή πολυεστερικής βάσεως, σε υπάρχουσα υποδοµή, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες της µελέτης. Περιλαµβάνονται η προετοιµασία της διεπιφάνειας εφαρµογής και 
ο επιµελής καθαρισµός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων µε πλαστικούς 
συνδετήρες (clips) τύπου "ταύ", ελάχιστης αντοχής 500N, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή, η στερέωση των πλαστικών τεγίδων  γίνεται µε κατάλληλα πριτσίνια ή καρφιά 
στην υπάρχουσα υποδοµή (µέταλλο, ή ξύλο) και  τα  απαιτούµενα ειδικά τεµάχια από 
αλουµίνιο της ιδίας ποιότητας.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα € και τριάντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 41,30 
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Άρθρο ΣΤ-30:  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
 
  
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική 
και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη 
(CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και 
πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε 
µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου 
του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και εργασία  τοποθέτησης 
και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα επτά € και είκοσι λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 47,20 
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Άρθρο ΣΤ-31:  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 
 
Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή 
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυµέ φύλλα (οι τιµές είναι ενδεικτικές), θερµοµονωτικής 
ικανότητας. πυραντοχής και ηχοµόνωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη, τα 
οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδοµή µε τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο 
προµηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσµοι τύπου "Π"ή τύπου "Η"). 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε 
την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € και ογδόντα λεπτά 
                            (Αριθµητικά): 70,80 
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Άρθρο ΣΤ-32: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  40Χ50 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, νιπτήρα πορσελάνης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ),τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 88,50 
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Άρθρο ΣΤ-33: Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, λεκάνης αποχωρητηρίου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ένα € και σαράντα δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 81,42 
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Άρθρο ΣΤ-34: Καζανάκι τουαλέτας κοµπλέ 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, καζανάκι τουαλέτας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 35,40 
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Άρθρο ΣΤ-35: Ανταλλακτικό συστήµατος πλήρωσης (καζανάκι ) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µηχανισµού αυτόµατης πλήρωσης (καζανάκι), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ογδόντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,88 
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Άρθρο ΣΤ-36: Αναµικτήρας [µπαταρία] θερµού-ψυχρού ύδατος  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, αναµικτικής µπαταρίας νερού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του 
τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τρία € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 53,10 
 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 249 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο ΣΤ-37: Φίλτρο βρύσης 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, φίλτρου βρύσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 35,40 
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Άρθρο ΣΤ-38: Σωλήνας σπιράλ 40cm 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σωλήνας σπιράλ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,31 
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Άρθρο ΣΤ-39: Σωλήνας σπιράλ 50cm 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σωλήνας σπιράλ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,73 
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 Άρθρο ΣΤ-40: Σωλήνας σπιράλ 100cm 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σωλήνας σπιράλ, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα 
αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
Τιµή ανά τεµάχιο. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,50 
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Άρθρο ΣΤ-41: Μπάρα ασφαλείας για  πόρτες 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µπάρας πανικού για πόρτες, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα έξι € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 76,70 
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Άρθρο ΣΤ-42: Πόµολα για πόρτες (ξύλινες πόρτες) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, πόµολου για ξύλινη πόρτα, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΠρ), τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 29,50 
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Άρθρο ΣΤ-43: Κλειδαριά για κεντρική είσοδο ηλεκτρική 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ηλεκτρικής κλειδαριάς για κεντρική είσοδο, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές (ΤΠρ), ττα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών» και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο ΣΤ-44: Κλειδαριές για πόρτες (ξύλινες πόρτες) 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, κλειδαριάς ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), 
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Γ του τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 29,50 
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ΟΜΑ∆Α Ζ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Άρθρο Ζ-1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
COURIER 
 
Υπηρεσίες call and courier για την εφαρµογή εκπτωτικής και εµπορικής πολιτικής, µε 

αποστολή συµβολαίων για υπογραφή από τον χρήστη και επιστροφή τους στην εταιρεία 

καθώς και αποστολή καρτών ή ποµποδεκτών. 

Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
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Άρθρο Ζ-2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
Για τη συντήρηση του εκτυπωτικού εξοπλισµού & φωτοτυπικών µηχανηµάτων θα πρέπει να 

συναφθεί ετήσια σύµβαση συντήρησης για όλους τους σταθµούς διοδίων. Η σύµβαση 

συντήρησης θα περιλαµβάνει : 

 
 
• Το συµβόλαιο αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτικών 

συστηµάτων και των συστηµάτων τηλεοµοιοτυπίας των οικίσκων των Σ.∆. Τύριας, 

Μαλακασίου, Πολυµύλου, Μαλγάρων, Ανάληψης, Μουσθένης, Ιάσµου και Ακτίου, της 

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

• Από το συµβόλαιο εξαιρούνται όλες οι εκτυπωτικές µονάδες των booths, όλων των Σ.∆. 

της Ε.Ο.Α.Ε. 

• Από το συµβόλαιο εξαιρούνται όλες ανάγκες σε αναλώσιµα (χαρτί – toners - 

συρραπτικά) 

• Το σύνολο των συσκευών που θα καλύπτονται από το συµβόλαιο περιέχονται στον 

πίνακα 1. 

• O ανάδοχος θα πρέπει, για όλες τις συσκευές του πίνακα 1, να παρέχει πλήρη τεχνική 

υποστήριξη – service και να διαθέτει απόθεµα ανταλλακτικών έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η άριστη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των συστηµάτων του πίνακα 1. 

• Για κάθε κλήση για επισκευή βλάβης των συστηµάτων του πίνακα 1,  ο ανάδοχος θα 

πρέπει να προωθήσει την επισκευή του προβληµατικού συστήµατος, σε διάστηµα µίας 

(1) τουλάχιστον ηµέρας από την δήλωση της βλάβης. 

• Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης της επισκευής, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 

(από την ηµεροµηνία δήλωσης της βλάβης), ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

λειτουργικό σύστηµα της ίδιας τεχνολογίας και αναλόγων δυνατοτήτων, στον ίδιο χώρο 

στον οποίο λειτουργούσε το προς επισκευή σύστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της 

επισκευής.     

• Για το χρονικό διάστηµα του συµβολαίου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος 

της συντήρησης και επισκευής - όταν αυτό κριθεί αναγκαίο - όλων των συστηµάτων του 

πίνακα 1, µε παράλληλη χρέωση της εταιρίας ανά παραγόµενο αντίγραφο. Το οικονοµικό 

τίµηµα ορίζεται στο ποσό των 0,007€ ανά αντίγραφο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

• Η πληρωµή θα γίνεται ανά δύο µήνες, σύµφωνα µε την παραγωγή των αντιγράφων και 

µετά την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

• Το παρόν δεν καλύπτει το κόστος ζηµιών ή φθορών που προκαλούνται από κακή χρήση 

των συστηµάτων, εφόσον όµως προκύπτει ότι η έκταση και το ύψος της ζηµίας οφείλεται 

αποκλειστικά σε έναν από τους παρακάτω λόγους:  
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1. Πτώση υγρών και αντικειµένων 
2. Βίαιη χρήση του µηχανήµατος µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµιά 
3. Κακή παροχή ρεύµατος 
4. Χρησιµοποίηση µη γνήσιων αναλώσιµων υλικών 

 
Για τις παραπάνω περιπτώσεις η εργασία και τα ανταλλακτικά θα χρεώνονται. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Σ.∆. Τύριας 

Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 
Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής Kyocera (A3, B&W) FS-6970DN 

FAX OKI FAX 170 
Φωτοτυπικό KONICA-MINOLTA BIZHUB 211 

Σ.∆. Μαλακασίου 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής Kyocera (A3, B&W) FS-6970DN 

FAX OKI FAX 170 
Φωτοτυπικό CANON  iR-1600 

Σ.∆. Πολυµύλου 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής HP (A3, B&W) LaserJet 5200DTN 

FAX   
Φωτοτυπικό RICOH MP1600L 

Σ.∆. Μαλγάρων 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής   
Εκτυπωτής   

FAX   
Φωτοτυπικό   

Σ.∆. Ανάληψης 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής Kyocera (A3, B&W) FS-6970DN 

FAX OKI FAX 170 
Φωτοτυπικό KONICA-MINOLTA BIZHUB 211 

Σ.∆. Μουσθένης 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής Kyocera (A3, B&W) FS-6970DN 

FAX OKI FAX 170 
Φωτοτυπικό SHARP AR- 5618N 

Σ.∆. Ιάσµου 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής Kyocera (A4, B&W) FS-1370DN 
Εκτυπωτής Kyocera (A3, B&W) FS-6970DN 

FAX OKI FAX 170 
Φωτοτυπικό KONICA-MINOLTA BIZHUB 211 
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Σ.∆. Ακτίου 
Είδος συστήµατος Κατασκευαστής Μοντέλο 

Εκτυπωτής   
Εκτυπωτής   

FAX   
Φωτοτυπικό   

 
Τιµή ανά έτος 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες διακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 4.200,00 
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Άρθρο Ζ-3: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΩΝ 
 
Για τις µηχανές ανεύρεσης πλαστών χαρτονοµισµάτων, καταµέτρησης κερµάτων & 

χαρτονοµισµάτων και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα θα πρέπει να συναφθεί ετήσια σύµβαση 

συντήρησης για όλους τους σταθµούς διοδίων. Η σύµβαση συντήρησης θα περιλαµβάνει 

όλους τους απαιτούµενους τύπους των εν λόγω µηχανηµάτων που υπάρχουν  στους 

σταθµούς διοδίων της ΕΟΑΕ και θα παρέχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη µετ’ 

ανταλλακτικών.  

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
Σύνολο 

Μηχανηµάτων Τόπος Εγκατάστασης 

Μηχάνηµα 
καταµέτρησης 

χαρτονοµισµάτων 
16 Από 2 µηχανήµατα σε κάθε σταθµό  

 Ανιχνευτές πλαστών 
χαρτονοµισµάτων 

  

80 

Σ.∆. Ιάσµου 10 µηχανές 
Σ.∆. Ανάληψης 11 µηχανές 
Σ.∆. Μαλακασίου 10 µηχανές 
Σ.∆. Τύριας 9 µηχανές 

Σ.∆. Πολυµύλου 9 µηχανές 
Σ.∆. Μουσθένης 10 µηχανές 
Σ.∆. Μαλακασίου 15 µηχανές 
Σ.∆. Ακτίου 6 µηχανές  

  
Μηχάνηµα 

καταµέτρησης και 
διαλογής κερµάτων 

8 Από 1 µηχάνηµα  σε κάθε σταθµό 

 

Η Συντηρήτρια οφείλει να διατηρεί τα µηχανήµατα καθ' όλη τη διάρκεια της συµβάσης σε 

άριστη κατάσταση λειτουργίας και να προβαίνει στην αναγκαία περιοδική συντήρηση και 

καθαρισµό τους καθώς και σε εξαµηνιαίες προληπτικές συντηρήσεις των µηχανών. Η  

τεχνική υποστήριξη  θα περιλαµβάνει: 

 
1. Κάθε αναγκαία για την άριστη λειτουργία των µηχανών ενέργεια, επέµβαση, 

αντικατάσταση ανταλλακτικού κ.λ.π. όπου αυτό χρειάζεται. 

 
2. Η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται κατά τις ώρες 08:00-16:00, στους σταθµούς διοδίων. 

 
3. Οι κλήσεις (ειδοποιήσεις) από τους σταθµούς διοδίων θα έχουν προτεραιότητα έναντι 

όλων των άλλων κλήσεων και θα υπάρχει ανταπόκριση εντός 24 ωρών, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων.  
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4. Οδοιπορικά τεχνικού και έξοδα µεταφοράς, των προς επισκευή µηχανών, στους 

σταθµούς διοδίων περιλαµβάνονται στην τιµή. 

 
5.  Στην περίπτωση που κάποια  εκ των µηχανών πρέπει να µεταφερθεί στο συνεργείο για 

επισκευή,  η παραλαβή και επιστροφή της θα γίνεται από και προς τους σταθµούς 

διοδίων. 

Τιµή ανά έτος 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 3.950,00 
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ΟΜΑ∆Α Η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ  ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 
 
Άρθρο Η-1: ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 
 
Για την προµήθεια µηχανών ανεύρεσης πλαστών χαρτονοµισµάτων απαιτείται να 
διαθέτουν κατ` ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Τροφοδοσία 220-230 V 
 
� Ανίχνευση πολλαπλών στοιχείων ασφαλείας 

 
� Αυτόµατη προώθηση χαρτονοµίσµατος 

 
� Απλό χειρισµό και εξαιρετικά ταχεία ανάγνωση χαρτονοµίσµατος 

 
� Ανάγνωση φθαρµένων χαρτονοµισµάτων 

 
� ∆υνατότητα αναβάθµισης σε περίπτωση αλλαγής χαρτονοµισµάτων 

 
� ∆υνατότητα αναβάθµισης µέσω θύρας USB  

 
� Πιστοποιητικό ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας 

 
� Πιστοποιητικά για αξιοπιστία ανίχνευσης 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 264 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο Η-2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 
 
Για την προµήθεια µηχανών καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων απαιτείται να διαθέτουν κατ` 
ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Τροφοδοσία 220-230 V 
 
� Ακρίβεια καταµέτρησης 

 
� Αναγνώριση πλαστών χαρτονοµισµάτων 

 
� ∆υνατότητα καταµέτρησης φθαρµένων χαρτονοµισµάτων 

 
� ∆υνατότητα αναγνώρισης ξένων προς το είδος που καταµετρούνται 
χαρτονοµισµάτων 

 
� ∆υνατότητα αναβάθµισης σε περίπτωση αλλαγής χαρτονοµισµάτων 

 
� Πιστοποιητικό ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 790,00 
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Άρθρο Η-3: ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 
 
 
Για την προµήθεια µηχανών καταµέτρησης και διαλογής κερµάτων απαιτείται να διαθέτουν 
κατ` ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Τροφοδοσία 220-230 V 
 
� Αυτόµατη διανοµή νοµισµάτων 

 
� Ακρίβεια καταµέτρησης 

 
� Καταγραφή αξίας και τεµαχίων 

 
� ∆υνατότητα αναβάθµισης σε περίπτωση αλλαγής νοµισµάτων 

 
� Έλεγχος πλαστότητας 

 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 2.915,00 
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Άρθρο Η-4: ΘΗΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 
 
Θήκες ταµείου πλαστικές υψηλής ποιότητας κατασκευής ειδικές µόνο για κέρµατα ευρώ, 
διαστάσεων 27 χ 17 εκατοστά και ύψος 4 εκατοστά. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο Η-5: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Για την προµήθεια µεταλλικών κουτιών ασφαλείας µεταφοράς κερµάτων και 
χαρτονοµισµάτων απαιτείται να διαθέτουν κατ` ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
 

� Κλειδαριά ασφαλείας 
 
� Χειρολαβή για εύκολη µεταφορά 

 
� Αφαιρούµενη θήκη διαχείρισης κερµάτων ανά αξία και διαχωρισµός της κάθε αξίας 
ανά πεντάδα 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο Η-6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 
 
 
Για την προµήθεια ηλεκτρονικών αριθµοµηχανών απαιτείται να διαθέτουν κατ` ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Τροφοδοσία 220-230 V 
 
� Με εκτυπωτική χαρτοταινία 

 
� Μέγεθος χαρακτήρων οθόνης 11mm τουλάχιστον 

 
� Οθόνη 12 ψηφίων τουλάχιστον 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 65,00 
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Άρθρο Η-7: ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙO ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ROTARY  
 
 
Για την προµήθεια χρηµατοκιβωτίου εισπράξεων µε σύστηµα rotary απαιτείται να διαθέτει 
κατ` ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� ∆ιαστάσεις εξωτερικές 110 Χ 0,80 Χ 1,00, περίπου (ύψος-πλάτος-βάθος) 
 

� Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (µε δυνατότητα εναλλαγής 
πολλών κωδικών) και µία µηχανική κλειδαριά ασφαλείας. 

 
� Το χρηµατοκιβώτιο πρέπει να είναι πυρασφαλές και αδιάρρηκτο. Η πόρτα θα πρέπει 
να ασφαλίζει περιµετρικά. Το υλικό πλήρωσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε 
εργαλεία διάτρησης, αδιαπέραστο σε φλόγα και να είναι αδύνατη η µεµονωµένη 
αφαίρεση τµηµάτων του θώρακα. 

 
� Θα πρέπει να έχει το σύστηµα rotary στο επάνω µέρος, δηλαδή το σύστηµα όπου ο 
χρήστης τοποθετεί τα προς φύλαξη αντικείµενα (φάκελος µέχρι µικρό τσαντάκι) εντός 
του µηχανισµού και χρησιµοποιώντας το βολάν περιστροφής το ρίχνει εντός του 
χρηµατοκιβωτίου. Αµέσως µετά τη χρήση rotary θα πρέπει να επιστρέφει αυτόµατα 
στην αρχική του θέση. Το όλο σύστηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλές και δεν 
θα επιτρέπει πρόσβαση εντός του χρηµατοκιβωτίου. 

 
� Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση στο  service εντός 24 ωρών και εγγύηση 
ύπαρξης των απαιτούµενων ανταλλακτικών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 3.400,00 
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Άρθρο Η-8: ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙO ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 
 
Για την προµήθεια χρηµατοκιβωτίου αίθουσας ελέγχου απαιτείται να διαθέτει κατ` ελάχιστο 
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
� ∆ιαστάσεις εξωτερικές 0,70 Χ 0,60 Χ 0,50, περίπου (ύψος-πλάτος-βάθος) 

 
� Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (µε δυνατότητα εναλλαγής 

πολλών κωδικών) και µία µηχανική κλειδαριά ασφαλείας. 
 

� Το χρηµατοκιβώτιο πρέπει να είναι πυρασφαλές και αδιάρρηκτο. Η πόρτα θα 
πρέπει να ασφαλίζει περιµετρικά. Το υλικό πλήρωσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό 
σε εργαλεία διάτρησης, αδιαπέραστο σε φλόγα και να είναι αδύνατη η µεµονωµένη 
αφαίρεση τµηµάτων του θώρακα. 

 
� Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση στο service εντός 24 ωρών και εγγύηση 

ύπαρξης των απαιτούµενων ανταλλακτικών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια επτακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.750,00 
 
 



 

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\04_TM_5369.doc              - 271 -                      0000/5369/Β06 

Άρθρο Η-9: ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙO ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  
 
 
Για την προµήθεια χρηµατοκιβωτίου αίθουσας ελέγχου απαιτείται να διαθέτει κατ` ελάχιστο 
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� ∆ιαστάσεις εξωτερικές 1,0 Χ 0,55 Χ 0,55, περίπου (ύψος-πλάτος-βάθος) 
 

� Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (µε δυνατότητα εναλλαγής 
πολλών κωδικών) και µία µηχανική κλειδαριά ασφαλείας. 

 
� Το χρηµατοκιβώτιο πρέπει να είναι πυρασφαλές και αδιάρρηκτο. Η πόρτα θα 
πρέπει να ασφαλίζει περιµετρικά. Το υλικό πλήρωσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικό 
σε εργαλεία διάτρησης, αδιαπέραστο σε φλόγα και να είναι αδύνατη η µεµονωµένη 
αφαίρεση τµηµάτων του θώρακα. 

 
� Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση στο service εντός 24 ωρών και εγγύηση 
ύπαρξης των απαιτούµενων ανταλλακτικών. 

 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 2.000,00 
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Άρθρο Η-10:  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
Για την προµήθεια µεταλλικών θυρίδων ασφαλείας  διαστάσεων 0,40Χ0,50Χ0,90 περίπου, 
τα οποία θα είναι τοποθετηµένα σε ζεύγη, συνολικού ύψους 1,80 περίπου και θα διαθέτει το 
καθένα κλειδαριά. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ενός (1) εσωτερικού αφαιρούµενου 
ραφιού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά ζεύγος 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 98,00 
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Άρθρο Η-11:  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 
 
Για την προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος απαιτείται να διαθέτει κατ` ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser Β/W 

Μνήµη συστήµατος 128ΜΒ 

Ανάλυση 600 dpi 

Υποστηριζόµενο µέγεθος 
χαρτιού Α4 

Λειτουργίες Printer, Scanner, Copier 

Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 20 ppm 

Συνολική χωρητικότητα 
χαρτιού 250 σελίδες 

∆υνατότητα εκτύπωσης 
διπλής όψης ΝΑΙ 

DADF ΝΑΙ, 50 σελίδες 

Συνδεσιµότητα USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet 

Duty Cycle ≥ 20.000 σελ 

Color Scanning ΝΑΙ 

Scan to e-mail ΝΑΙ 

Scan to network folder NAI 

∆υνατότητα 
σελιδοποίησης ΝΑΙ 

∆υνατότητα ορισµού 
κλειδιών χρηστών ΝΑΙ 

Εγγύηση - Υποστήριξη 

Εγγύηση ένα (1) έτος , παρεχόµενη από τον κατασκευαστή 
ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη τριών (3) ετών ON SITE,  
∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για 5 χρόνια. 
∆υνατότητα άµεσης αντικατάστασης κύριων ανταλλακτικών 
(Finisher, Τροφοδότης σελίδων, τυµπάνου, φούρνου) 

 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.560,00 
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Άρθρο Η-12: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ) 
 
 
Για την προµήθεια καθισµάτων σχεδιαστηρίου απαιτείται να διαθέτουν κατ` ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Μεσαία πλάτη  
� Με µπράτσο αφαιρούµενο 
� Τροχήλατο 
� Μηχανισµός ρύθµισης ύψους έδρας, µε δυνατότητα τοποθέτησης από 0,60 - 0,80 m 
� Μηχανισµός ρύθµισης πλάτης και ανάκλησης πλάτης 
� Πεντάνευρο του καθίσµατος µεταλλικό από µασίφ αλουµίνιο 
� Στεφάνη ρυθµιζόµενη 
� Επένδυση δερµατίνη στην έδρα και στην πλάτη (χρώµα επιλογής) 

 
Τα προϊόντα θα καλύπτονται µε έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του Προµηθευτή – 
Κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των 
ανταλλακτικών και εργασιών, καθώς και εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για επτά (7) έτη 
από την παραλαβή των προϊόντων. 

 
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας θα περιλαµβάνεται ο όρος αντικατάστασης των προϊόντων 
µε καινούργια από τον Προµηθευτή σε περίπτωση που βρεθούν ελαττωµατικά ή 
παρουσιάσουν προβλήµατα, που δεν οφείλονται σε κακή χρήση και δεν µπορούν να 
επισκευαστούν. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 175,00 
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Άρθρο Η-13: ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 
 
Για την προµήθεια γραφείου ∆ιευθυντού απαιτείται γραφείο τύπου «Γ» αποτελούµενο από 
γραφείο εργασίας διαστάσεων 1,60 Χ 0,80 m περίπου και βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 
0,80 Χ 0,80 m περίπου. Κατασκευασµένο από οικολογικά υλικά αντοχής, κατάλληλα για 
συνεχή χρήση, δηλαδή µε επιφάνειες ανθεκτικές σε συνήθεις χηµικές ουσίες όπως µελάνι, 
διαλυτικά κ.α. Με υψηλή αντοχή σε χαράξεις και οι επιφάνειες να µην επηρεάζονται από το 
φως. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι πάχους 25mm περίπου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 140,00 
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Άρθρο Η-14: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Η προµήθεια γραφείου διαστάσεων 1,80 Χ 0,80 m περίπου Με  δυνατότητα χρήσης γωνίας 
σύνδεσης.Κατασκευασµένο από οικολογικά υλικά αντοχής, αντοχής κατάλληλα για συνεχή 
χρήση, δηλαδή µε επιφάνειες ανθεκτικές σε συνήθεις χηµικές ουσίες όπως µελάνι, διαλυτικά 
κ.α. Με υψηλή αντοχή σε χαράξεις και οι επιφάνειες να µην επηρεάζονται από το φως. Η 
επιφάνεια εργασίας να είναι πάχους 25mm περίπου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 125,00 
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Άρθρο Η-15: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 
 
Γραφείο εργασίας διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 m περίπου,κατασκευασµένο από οικολογικά 
υλικά αντοχής, κατάλληλα για συνεχή χρήση, δηλαδή µε επιφάνειες ανθεκτικές σε συνήθεις 
χηµικές ουσίες όπως µελάνι, διαλυτικά κ.α. Με υψηλή αντοχή σε χαράξεις και οι επιφάνειες 
να µην επηρεάζονται από το φως. Η επιφάνεια εργασίας να είναι πάχους 25mm περίπου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 87,00 
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Άρθρο Η-16: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 
Συρταριέρες τροχήλατες, που θα περιλαµβάνουν τρία (3) συρτάρια, 1 ανεξάρτητη 
µολυβοθήκη και θα διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 74,00 
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Άρθρο Η-17: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΚΛΕΙΣΤΗ  
 
 
Βιβλιοθήκη κλειστή, διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2,0 m  περίπου, µε δύο (2) πόρτες, ένα (1) 
σταθερό ράφι και τρία (3) κινητά ράφια. Οι πόρτες και ο σκελετός θα είναι από οικολογικά 
υλικά, πάχους περίπου 18mm και 25mm αντίστοιχα. Το πάχος των ραφιών θα είναι 
περίπου 22mm. 
 
Τα σηµεία στήριξης των βιβλιοθηκών (πόδια) να έχουν την δυνατότητα ρύθµισης καθ΄ 
ύψος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 160,00 
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Άρθρο Η-18: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΑΝΟΙΧΤΗ  
 
Βιβλιοθήκη διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2,0 m περίπου, κλειστή µε πόρτες στο κάτω µέρος και 
ένα εσωτερικό ράφι και ανοιχτή στο πάνω µέρος µε δύο (2) ράφια κινητά. Οι πόρτες και ο 
σκελετός θα είναι από οικολογικά υλικά, πάχους περίπου 18mm και 25mm αντίστοιχα. Το 
πάχος των ραφιών θα είναι περίπου 22 mm. 

 
Τα σηµεία στήριξης των βιβλιοθηκών (πόδια) να έχουν την δυνατότητα ρύθµισης καθ΄ ύψος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο Η-19: ΕΡΜΑΡΙΟ  
 
 
Ερµάρια κλειστά διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ0,80 m περίπου, µε πόρτες και ένα (1) κινητό 
ράφι. Οι πόρτες και ο σκελετός θα είναι από οικολογικά υλικά, πάχους περίπου 18mm και 
25mm αντίστοιχα. Το πάχος των ραφιών θα είναι περίπου 22 mm. 
 
Τα σηµεία στήριξης των βιβλιοθηκών (πόδια) να έχουν την δυνατότητα ρύθµισης καθ΄ ύψος. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκατρία € 
 (Αριθµητικά): 113,00 
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Άρθρο Η-20: ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ(1,40Χ0,80) 
 
Τραπέζι διαστάσεων 1,40Χ0,80 περίπου µε τέσσερα µεταλλικά πόδια,  κατασκευασµένο από 
οικολογικά υλικά αντοχής, κατάλληλα για συνεχή χρήση, δηλαδή οι επιφάνειες να είναι 
ανθεκτικές σε συνήθεις χηµικές ουσίες όπως µελάνι, διαλυτικά κ.α. Να έχουν υψηλή αντοχή 
σε χαράξεις και να µην επηρεάζονται από το φως. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι πάχους 
25mm περίπου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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Άρθρο Η-21: ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ (0,80Χ0,80) 
 
 
Τραπέζι διαστάσεων 0,80Χ0,80 περίπου µε τέσσερα µεταλλικά πόδια,  κατασκευασµένο από 
οικολογικά υλικά αντοχής, κατάλληλα για συνεχή χρήση, δηλαδή οι επιφάνειες να είναι 
ανθεκτικές σε συνήθεις χηµικές ουσίες όπως µελάνι, διαλυτικά κ.α. Να έχουν υψηλή αντοχή 
σε χαράξεις και να µην επηρεάζονται από το φως. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι πάχους 
25mm περίπου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο Η-22: ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
Αναρτώµενα κινητά διαχωριστικά διαστάσεων 0,80Χ0,50 m. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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Άρθρο Η-23: ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
 
 

Τραπέζι µε στήριξη σε τέσσερα µεταλλικά πόδια διαστάσεων 1,60Χ0,80. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό € 
 (Αριθµητικά): 100,00 
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Άρθρο Η-24: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
 
Προµήθεια καθισµάτων επισκεπτών τα οποία απαιτείται να διαθέτουν κατ` ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Χαµηλή πλάτη 
 
� Σταθερό 

 
� Με µπράτσα 

 
� Τέσσερα πόδια στήριξης 

 
� Επένδυση ύφασµα στην έδρα και στην πλάτη (χρώµα επιλογής) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 85,00 
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Άρθρο Η-25: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Προµήθεια καθισµάτων εργασίας υπαλλήλων τα οποία  απαιτείται να διαθέτουν κατ` 
ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

� Μεσαία πλάτη  
 
� Με µπράτσο 

 
� Τροχήλατο 

 
� Μηχανισµός ρύθµισης ύψους έδρας, πλάτης & ανάκλησης πλάτης 

 
� Επένδυση ύφασµα στην έδρα και στην πλάτη (χρώµα επιλογής) 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 115,00 
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Άρθρο Η-26: ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 
 
Προµήθεια καροτσιού µεταφοράς σάκων χρηµαταποστολής το οποίο απαιτείται να έχει τις 
παρακάτω διαστάσεις : 
 

� Μήκος 1,10 
 
� Πλάτος 0,67  

 
� Ύψος : 0,81 χωρίς τις ρόδες & 0,96 µε τις ρόδες 

 
Όλες οι ρόδες πρέπει να είναι περιστρεφόµενες. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Η-27: ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
 
 
Καφετιέρα φίλτρου, µε αριθµό φλιτζανιών 12-15,  λειτουργία Aroma Control, µόνιµο φίλτρο,  
στοπ ροής και  θερµαινόµενη πλάκα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 55,00 
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Άρθρο Η-28: ΨΥΓΕΙΟ 
 
 
Ψυγείο δίπορτο, ενεργειακής κλάσης A++, συνολικςή χωρητικότητας 183 l, ψύξη 4 αστέρων 
και  γυάλινα ράφια. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 350,00 
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Άρθρο Η-29: ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
 
 
Φούρνος µικροκυµάτων µε χωρητικότητα : 20 lt, ισχύς µικροκυµάτων : 700 Watt, µε οθόνη 
ενδείξεων και πλήκτρα αφής. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 90,00 
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Άρθρο Η-30: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 
 
Προµήθεια συσκευής τηλεφώνου το οποίο απαιτείται να είναι αναλογικό και ψηφιακό και  
συµβατό µε το υπάρχων τηλεφωνικό κέντρο που υπάρχει σε κάθε σταθµό διοδίων. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 40,00 
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Άρθρο Η-31: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
 
 
Για την προµήθεια ασύρµατου τηλεφώνου απαιτείται να διαθέτει κατ` ελάχιστο τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

Τεχνολογία DECT/ GAP 

Οθόνη Φωτιζόµενη τριών (3) γραµµών 

Πληκτρολόγιο Φωτιζόµενο 
Λίστα των τελευταίων 20 
αναπάντητων κλήσεων µε 
ηµεροµηνία και ώρα ΝΑΙ 
Οπτική σήµανση 
αναπάντητων κλήσεων ΝΑΙ 
Αναγνώριση κλήσεων ΝΑΙ 

Μνήµη 150 αριθµοί 
Επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες ΝΑΙ 

∆ιάρκεια Μπαταρίας 220 ώρες σε αναµονή, 20 ώρες σε οµιλία 

Εµβέλεια συσκευής 
300m σε εξωτερικό χώρο, 50m σε 
εσωτερικό 

Εγγύηση 

∆ύο (2) έτη αντικατάσταση του 
συστήµατος, παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 50,00 
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Άρθρο Η-32: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
 
Αερόθερµο µε µέγιστη ισχύς 2000 Watt, µε σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση και 
βραχυκύκλωµα, µε δυνατότητα περιστροφής, µε προστασία από επαφή µε σταγόνες και 
θερµοστάτη ασφαλείας 
 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η παράδοση στον σταθµό διοδίων που θα υποδειχθεί από την 
ΕΟΑΕ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 65,00 
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Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2014 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Μαρία Σιδηροπούλου 

Τµηµατάρχης Λειτουργίας ∆ιοδίων 
 
 
 
 
 

Στυλιανός Σκαρβελάκης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τµήµατος Παραχωρήσεων – ∆ιοδίων - ΣΕΑ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
∆ιευθυντής Υποστήριξης, 

Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε τις 825/4/11.04.2014 και Α∆Ε 

4569/31.07.2014 αποφάσεις του ∆.Σ. και 
της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής αντίστοιχα 

της ΕΟΑΕ 
 
 

 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης  
Τοµεάρχης Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 

 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

 


