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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥOY   
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-20 

 

 

ΕΡΓΟ:  

 

 

«Προμήθεια και πόντιση δύο (2) Υ/Β καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV με μόνωση 

XLPE στη διασύνδεση Κόλπος Καλλονής Λέσβου» 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ Β' 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Το παρόν είναι τεύχος της Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων 

καλωδίων ισχύος 20 kV, με μόνωση XLPE, απλού οπλισμού από χαλύβδινα συρματίδια. 
 
 

Διασύνδεση Αρ.Καλ. Μήκη Καλωδίων Είδος Καλωδίου 
    

    
ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

1 2.700 m     

 

Υποβρύχιο καλώδιο 20KV, 

διατομής 3x95 mm2 Cu,  

με  μόνωση XLPE  

 

 

 ΝΟΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
 

      1                   2.700 m  Υποβρύχιο καλώδιο 20KV, 

διατομής 3x95 mm2 Cu,  

με  μόνωση XLPE  

 

 

                                                                                                                         

 

Ο υπογεγραμμένος Ανάδοχος αναλαμβάνω την εκτέλεση των παραπάνω αναφερομένων 

έργων σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

σύμβασης, αντί ποσού που θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές ποσότητες των υλικών και 

των εργασιών που θα εκτελεστούν και τις ακόλουθες τιμές μονάδας. 

 
 

Α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ) 
 
 

Α.1. Υποβρύχιο καλώδιο 20 kV,  διατομής 3x95 mm2 Cu, με μόνωση XLPE, απλού οπλισμού 

από χαλύβδινα  συρματίδια, με θωράκιση μολύβδου σε κάθε φάση  

(παρ. Α.1 της τεχνικής περιγραφής έργου). 

Τιμή: (€/m) …………………………………………………. 

 

Α.2. Πλήρης απαρτία άκαμπτου Υ/Β συνδέσμου επισκευής, κατάλληλου για τις μηχανικές 

καταπονήσεις του καλωδίου (παρ. Α.1.) για βάθη τουλάχιστον 150 m. 

Τιμή: (  €/τεμ) ……………………………………………….  

 
 

Β.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Β.1.  Κινητοποίηση / αποκινητοποίηση του πλωτού μέσου (MOB/DEMOB), άφιξή του στο 

εργοστάσιο παραγωγής του καλωδίου, εργασίες φόρτωσης των καλωδίων επί του 

πλωτού μέσου σύμφωνα με την παραγρ. Β2 της τεχνικής περιγραφής, μεταφορά των 

καλωδίων στον τόπο εργασίας σύμφωνα με την παραγρ. Β3 της τεχνικής περιγραφής, 

πόντιση των καλωδίων της διασύνδεσης ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, επιστροφή του 

πλωτού μέσου στη βάση του μετά το πέρας της πόντισης. Η παρουσία του πλωτού 

μέσου μετά την πόντιση του καλωδίου κατά την διάρκεια άλλων εργασιών  π.χ. ταφή 

καλωδίων, δεν αποζημιώνεται. 

Τιμή( κατ’ αποκοπή): ( €)  …………………………………………………..   
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Το πλωτό μέσο δεν θα αποζημιώνεται κατά την επιστροφή του στο εργοστάσιο για να 

φορτώσει άλλο καλώδιο στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης έργου. 
 
 
Β.2. Αποζημίωση λόγω αδράνειας του πλωτού μέσου. 

Τιμή (24ωρο): ( €)  ……………………………………….. 

 

Η αποζημίωση αδράνειας του πλωτού μέσου θα δίνεται σε περίπτωση που το πλωτό 

μέσο ευρισκόμενο στον τόπο του έργου δεν ποντίζει καλώδιο λόγω εντολών του 

ΔΕΔΔΗΕ και δεν θα δίνεται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων του έργου εξ αιτίας του 

Αναδόχου. 

 

Στις παραπάνω τιμές των παρ. Β.1 και Β.2 περιλαμβάνονται η αμοιβή όλου του 

απασχολούμενου εξειδικευμένου ή μη προσωπικού, αδιακρίτως  κανονικής ή 

εξαιρέσιμης ή υπερωριακής απασχόλησης για τη  φόρτωση, μεταφορά, πόντιση των 

υποβρυχίων καλωδίων 20 kV, των  απαιτουμένων δοκιμών των καλωδίων κατά τη 

διάρκεια της πόντισης καθώς και αμέσως μετά την πόντιση, πλοήγηση πλωτού μέσου, 

επισήμανση επί των σχεδίων μελέτης της τελικής θέσης των ποντισθέντων καλωδίων 

και η επιστροφή του πλωτού μέσου, τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού, η ασφάλιση 

ΙΚΑ, η δαπάνη χρονοναύλωσης του πλωτού μέσου για τη μεταφορά και πόντιση των 

καλωδίων, οι δαπάνες  ασφαλίσεων υλικών και εργασιών, η φθορά των υλικών που θα  

χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες πόντισης (βάρκες, σχοινιά, εξωλέμβιες, μπαλόνια 

κλπ.) και κάθε άλλη εργασία ή μικρό υλικό που απαιτούνται για την έντεχνη 

αποπεράτωση της εργασίας. Επίσης, η μεταφορά από τον τόπο του έργου, των τυχόν 

περισσευμάτων υποβρυχίων καλωδίων από την πόντιση και η περιέλιξή των σε 

κατάλληλα στροφεία, στις αποθήκες Ασπροπύργου του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Β.3. Εργασίες προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων 20 kV. 

 

Η αμοιβή για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με βάση 

τα παρακάτω στοιχεία : 

 

Αποζημίωση συνεργείου για τη διάνοιξη χαντακιού από το βαθύτερο σημείο θαλάσσης, 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή έως την γραμμή αιγιαλού στην ακτή, για εργασίες 

τοποθέτησης των καλωδίων μέσα σ΄αυτό και κάλυψης τους, σύμφωνα με την παραγρ. 

Β.4 και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Τεχνικής Περιγραφής 

Έργου. 

Τιμή:  ( €/m) …………………………………………………... 

 

Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει την αμοιβή για την εκσκαφή χαντακιών θάλασσας 

ανεξάρτητα από την ποιότητα του πυθμένα, τοποθέτηση  των υποβρυχίων καλωδίων 

ισχύος, από βάθος θάλασσας, όπως αυτό καθορίζεται από την Τεχνική Περιγραφή   και 

από τα σχέδια της Σύμβασης, μέχρι και την γραμμή αιγιαλού στις ακτές 

προσαιγιάλωσης. 

 

Η τοποθέτηση των υποβρυχίων καλωδίων  από την γραμμή αιγιαλού  μέχρι τους 

στύλους θα γίνει από τον Ανάδοχο εντός των προκατασκευασμένων χανδακιών που θα 

έχει διανοίξει ο εργολάβος  του ΔΕΔΔΗΕ και δεν αποζημιώνεται ξεχωριστά αλλά 

εμπίπτει στην αποζημίωση του τιμολόγιου Β.1 περί πόντισης καλωδίων. Στα ανωτέρω 

χανδάκια η κάλυψη  των υποβρυχίων καλωδίων θα γίνει από τον εργολάβο  του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Η αποζημίωση τοποθέτησης των έξι στυλίσκων επισήμανσης των καλωδίων  (παρ.4.1 

της Τεχν. Περιγραφής) περιλαμβάνεται στο παρόν τιμολόγιο. 
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Β.4. Εργασίες προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων 20 kV.  

Η αμοιβή για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνει με βάση τα παρακάτω    

στοιχεία: 

 

 Εργασίες τοποθέτησης και προστασίας του καλωδίου, σύμφωνα με την παραγρ. 4.4.3. 

της τεχνικής περιγραφής έργου. 

Τιμή:  ( €/m) …………………………………………... 


