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ΔΡΓΟ:     « ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΧΝ 

ΔΝΑΔΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΔΛΠΙΓΑ»» 

 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ:        297.593,89 €  

                                           ΜΔ Φ.Π.Α. 24 % 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη:  
«ΑπνθαηΪζηαζε-επηζθεπά βιαβώλ ελαεξένπ δηθηύνπ πνπ πξνθιάζεθαλ από ηελ θαθνθαηξέα 
“Διπέδα”», ζηηο νδνύο όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο Τερληθήο Έθζεζεο ηνπ Τκήκαηνο 
Σπληήξεζεο Δηθηύνπ Ηιεθηξνθσηηζκνύ θαη Υπνδνκώλ. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Σελ θαηαζθεπά λΫνπ ελαεξένπ δηθηύνπ νδνθωηηζκνύ. Σν ελαΫξην δέθηπν νδνθωηηζκνύ 
ξεπκαηνδνηεέηαη από ηα πέιαξ, πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηνπο ειεθηξηθνύο πέλαθεο δηαλνκάο 
ξεύκαηνο, ηα νπνέα παθηώλνληαη ζηαζεξΪ ζην Ϋδαθνο.  

 ΔγθαηΪζηαζε λΫωλ θωηηζηηθώλ ζωκΪηωλ αμνληθώλ 90 W LED. 

 Όια ηα απαξαέηεηα ζπζηάκαηα θαη πιηθΪ ζύλδεζεο, πξνζηαζέαο, δεύμεο, απόδεπμεο, όδεπζεο 
θαη  ζηάξημεο πνπ απαηηνύληαη γηα κέα πιάξε, αζθαιά θαη ιεηηνπξγηθά εγθαηΪζηαζε. 
 

Οη εξγαζέεο απηΫο απαηηνύλ εμεηδηθεπκΫλεο γλώζεηο ειεθηξνιόγωλ ηερληηώλ, αιιΪ θαη 
θαιαζνθόξωλ νρεκΪηωλ, πνπ εέλαη κεραλάκαηα Ϋξγνπ. 
 

Όιεο νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζύκθσλεο, σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν 

πνηόηεηαο θαη ηελ επηκέηξεζε, κε ηα νξηδόκελα ζηα Τεύρε Δεκνπξάηεζεο, ηηο εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, ηηο ππνδείμεηο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ ηεζζΪξωλ (4) εκεξνινγηαθώλ κελώλ. 

Τν ηηκνιόγην ζπληάρζεθε κε βάζε ηελ ηηκαξηζκηθή 2012 Γ’. 

CPV: 45316110 - ΔγθαηΪζηαζε εμνπιηζκνύ θωηηζκνύ νδώλ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 297.593,89 επξώ θαη αλαιύεηαη σο 
εμήο: 
Δαπάλε Εξγαζηώλ: 173.389,30 € 
Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο Εξγνιάβνπ (Γ.Ε.+Ο.Ε. πνζνζηνύ 18% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ):             
31.210,07 €             
Απξόβιεπηα (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Ε.+Ο.Ε.): 30.689,91 €. 
Αλαζεώξεζε: 4.705,79 €. 
Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 24%: 57.598,82 €. 
Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 239.995,07 Δπξώ πξνζηηζέκελνπ 24% Φ.Π.Α.  
57.598,82 Δπξώ, ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε 297.593,89 Δπξώ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 7335.009 ηεο Γ/λζεο 
Ηιεθηξνινγηθνύ ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ. Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ 
Αζελαίσλ. 

 
 
 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
 
 
 
 
 

  ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ  

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
 
 
 
 
 

           ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ  

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 
 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ 
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