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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 
ΓΕΜΘΙΞΘ ΞΠΞΘ 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κνλάδνο ησλ 

εξγαζηώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηεο παξνύζεο, 

όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Τεύρε Δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε 

Δηαθήξπμε. 

 

ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΡ 

Α.. 1   Ρύνθεηο όπγανο παιδιών_ηύπος Θ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ παηδηώλ 

ηύπνπ Θ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Δεκαηπείρ σιλιάδερ διακόζια εςπώ (13.200,00 €) 

 

Α.. 2   Ρύνθεηο όπγανο παιδιών ηύπος ΘΘ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ παηδηώλ 

ηύπνπ ΘΘ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Δεκαοκηώ σιλιάδερ εςπώ (18.000,00 €) 

 



2 

 

Α.. 3     Ρύνθεηο όπγανο νηπίων ηύπος Θ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ λεπίσλ 

ηύπνπ Θ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:   Δώδεκα σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ (12.500,00 €) 

 

Α.. 4     Ρύνθεηο όπγανο νηπίων ηύπος ΘΘ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ λεπίσλ 

ηύπνπ ΘΘ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:   πειρ σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ (3.500,00 €) 

 

Α.. 5     Ρύνθεηο όπγανο νηπίων ηύπος ΘΘΘ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ λεπίσλ 

ηύπνπ ΘΘΘ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Επηά σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ (7.500,00 €) 

 

Α.. 6    Ρύνθεηο όπγανο με ηζοςλήθπερ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ζύλζεηνπ νξγάλνπ κε 

ηζνπιήζξεο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Έξι σιλιάδερ διακόζια εςπώ (6.200,00 €) 
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Α.. 7   εηπαθέζια κούνια παιδιών-νηπίων ξύλινη 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο ηεηξαζέζηα θνύληα παηδηώλ-

λεπίσλ μύιηλε, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζηαζεξόηεηάο ηεο. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Δύο σιλιάδερ ηπιακόζια εςπώ (2.300,00 €) 

 

Α.. 8     Διθέζια κούνια παιδιών μεηαλλική 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο Δηζέζηαο θνύληαο παηδηώλ 

κεηαιιηθή, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Τίλια εκαηό εςπώ (1.100,00 €) 

 

Α.. 9     Διθέζια κούνια νηπίων μεηαλλική  

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο Δηζέζηαο θνύληαο λεπίσλ 

κεηαιιηθή, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: Τίλια ηεηπακόζια πενήνηα εςπώ (1.450,00 €) 

 

Α.. 10      Ιούνια-θωλιά νηπίων  

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο θνύληαο-θσιηάο λεπίσλ, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηαζεξόηεηάο 

ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ ηπρόλ 

απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Δύο σιλιάδερ επηακόζια εςπώ (2.700,00 €) 
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Α.. 11   Αηομική ηπαμπάλα με ελαηήπιο ηύπος Θ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο αηνκηθήο ηξακπάιαο κε 

ειαηήξην ηύπνπ Θ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο 

εξγαζίαο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Επηακόζια πενήνηα εςπώ (750,00 €) 

 

Α.. 12    Αηομική ηπαμπάλα με ελαηήπιο ηύπος ΘΘ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο αηνκηθήο ηξακπάιαο κε 

ειαηήξην ηύπνπ ΘΘ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο 

εξγαζίαο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Επηακόζια πενήνηα εςπώ (750,00 €) 

 

Α.. 13   Αηομική ηπαμπάλα με ελαηήπιο ηύπος ΘΘΘ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο αηνκηθήο ηξακπάιαο κε 

ειαηήξην ηύπνπ ΘΘΘ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο 

εξγαζίαο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Ξκηακόζια είκοζι εςπώ (820,00 €) 

 

Α.. 14     Διπλή καμπύλη αναππίσηζη 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο δηπιήο θακπύιεο αλαξξίρεζεο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Τίλια οκηακόζια εςπώ (1.800,00 €) 
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Α.. 15     ζοςλήθπα με κςκλική ζκάλα 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο ηζνπιήζξαο κε θπθιηθή ζθάια, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  Εννέα σιλιάδερ επηακόζια εςπώ (9.700,00 €) 

 

Α.. 16     Ελαηήπιο άμαξα 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ελόο ειαηεξίνπ άκαμα, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηαζεξόηεηάο 

ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ ηπρόλ 

απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  πειρ σιλιάδερ ηπιακόζια εςπώ (3.300,00 €) 

 

Α.. 17     Οίζηα πεπιζηποθήρ και ηαλάνηωζηρ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε κηαο πίζηαο πεξηζηξνθήο θαη 

ηαιάλησζεο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κεηά ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζηαζεξόηεηάο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηεο εξγαζίαο, ηελ 

πξνκήζεηα, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηελ ηπρόλ απνμήισζε παιηόηεξσλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 

ιμή ανά ηεμάσιο:  έζζεπιρ σιλιάδερ επηακόζια ηπιάνηα εςπώ (4.730,00 €) 

 

ΔΑΟΕΔΑ 

Α.. 18    Ολακίδια αζθαλείαρ διαζηάζεων 500Τ500Τ40 mm 

Γηα ηελ πξνκήζεηα,ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Φ500Φ40 mm, 

κε ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ησλ 

εξγαζηώλ, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο 

ππόβαζεο από ζθπξόδεκα θαη ηα πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο. 

ιμή ανα m2:     Ραπάνηα επηά εςπώ (47,00 €) 
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Α.. 19    Ολακίδια για δάπεδο αζθαλείαρ διαζηάζεων 500Τ500Τ50 mm 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Φ500Φ50 mm, 

κε ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ησλ 

εξγαζηώλ, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Επηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο 

ππόβαζεο από ζθπξόδεκα θαη ηα πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο. 

ιμή ανα m2:     Οενήνηα εςπώ (50,00 €) 

 

 

Α.. 20    Ολακίδια για δάπεδο αζθαλείαρ διαζηάζεων 500Τ500Τ60 mm 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500Φ500Φ60 mm, 

κε ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο, ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ 

ηόπν ησλ εξγαζηώλ, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

ιμή ανα m2:     Οενήνηα πένηε εςπώ (55,00 €) 

 

 

ΦΩΘΡΛΞΡ 

 

Α.. 21 Φωηοβοληαϊκό θωηιζηικό ζώμα με ζιδηποϊζηό 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ (ηνπνγξάθεζε, ζηεξέσζε, θιπ), 

ελόο Φσηνβνιηαηθνύ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο κε ζηδεξντζηό κεηά ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηαζεξόηεηάο ηεο. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ 

έξγνπ ηνπ εμνπιηζκνύ, ηελ εξγαζία ρσξνζέηεζεο θαη ηνπνγξάθεζεο, ηηο δαπάλεο 

ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εξγαζηεί, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζηεξέσζε, ηελ θάιπςε ησλ γεληθώλ 

εμόδσλ θαη γεληθά γηα όιεο ηηο εξγαζίεο (αθόκα θη αλ δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά)πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο ραξάο, ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ιμή ανά ηεμάσιο: πειρ σιλιάδερ εξήνηα εςπώ (3.060,00 €) 

 
 
 
Ζαράξσ .21./.2./ 2019                 Ζαράξσ …21../.2./ 2019  

ν Σπληάμαο                  O Πξντζηάκελνο  Δ/λζεο Τερληθώλ   

                Υπεξεζηώλ,  Πεξηβάιινληνο & Πνι/κηαο 

Δξίιηαο Αληώληνο    

Γεσπόλνο (ΠΕ 9)    

                 Μηρόπνπινο Παλαγηώηεο   

                 Ηιεθηξνινγνο Μεραληθόο ΤΕ 4  
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