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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Αναφέρονται παρακάτω τα άρθρα των τιμολογίων με βάση τα οποία θα συντάσσονται οι 

πιστοποιήσεις του Αναδόχου και θα γίνονται οι πληρωμές. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ 

Άρθρο 1: Στατική Μελέτη Βάσεων 

Στατική Μελέτη των κάτωθι τύπων βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης Η/Μ 

εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών»  και 

σύμφωνα με τα «τυπικά» σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ: 

  1.  Αρ.σχ.(Γ-13269)   Βάση τύπου R1,             «Ικριώματα Ζυγών» 

  2.  Αρ.σχ.(30479)      Βάση τύπου RS              «Ικριώματα Αποζευκτών Ουδ. κόμβου» 

  3.  Αρ.σχ.(30685)      Βάση τύπου RG1            «Αντιστάσεις Γειώσεων»  

  4.  Αρ.σχ.(Β-13288)   Βάση τύπου N               «Διακόπτης ΜΤ»   

  5.  Αρ.σχ.(48155)      Βάση τύπου N5              «Διακόπτης ΜΤ» 

  6.  Αρ.σχ.(40023)      Βάση τύπου Ν7              «Διακόπτης ΜΤ» 

  7.  Αρ.σχ.(40042)      Βάση τύπου Ν9              «Διακόπτης ΜΤ» 

  8.  Αρ.σχ.(30901Β)    Βάση τύπου 21Γ            «Ικριώματα Πυκνωτών»  

  9.  Αρ.σχ.(40038)      Βάση τύπου W5             «Μετασχηματιστή Ισχύος»   

 10.  Αρ.σχ.(Β13505)    Βάση τύπου PP              «Δίδυμα μεταλ. Ικριώματα»  

 11.  Αρ.σχ.(Β-13300)   Βάση τύπου T,T1           «Βοηθητικό Μ/Σ»  

 12.  Αρ.σχ.(48153)      Βάση τύπου,                 «Ικριώματα ζυγών»  

 13.  Αρ.σχ.(48154)      Βάση τύπου                  «Ικριώματα καλωδίων»  

 14.  Αρ.σχ.(6613)        Βάση τύπου 3               «Αποζεύκτης ΥΤ»  

 15.  Αρ.σχ.(40017)      Βάση τύπου 57              «Διακόπτης ΥΤ»  

 16.  Αρ.σχ.(Β-13836)   Βάση τύπου H1             «Μετασχηματιστή Τάσεως150kV »  

 17.  Αρ.σχ.(30481)      Βάση τύπου ΑΚ             «Στήριξη Ακροκιβωτίων Καλωδίων» 

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει κατ’ αποκοπή για το σύνολο των περιλαμβανομένων μελετών. 

Α.Τ.1 Τιμή για το σύνολο των βάσεων: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) 

  



 
 

 
4 

 

 

Άρθρο 2: Στατική Μελέτη Νέας Βάσης 

Στατική μελέτη νέας βάσης Η/Μ εξοπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης Η/Μ 

εξοπλισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών». 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει κατ’ αποκοπή για κάθε βάση. 

Α.Τ.2 Τιμή ανά βάση: Τρακόσια ευρώ (300 €) 

 

Άρθρο 3: Στατική Μελέτη Νέων Κτιρίων ή Έλεγχος Υφιστάμενων 

Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες μελετών για κτίρια με φέροντα οργανισμό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα: 

i. Στατική μελέτη ειδικών κτιρίων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος 

βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (προμελέτη /μελέτη) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

ii. Αποτύπωση στατικού φορέα υφιστάμενων κτιρίων ΔΕΗ, 

iii. Έλεγχος στατικού φορέα, με κατάλληλο εξοπλισμό (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

ραδιογραφίες, λοιπές σύγχρονες μεθόδους κλπ).   

iv. Μελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται η στατική μελέτη του οικίσκου. 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας που μελετάται (m2). Για ύψος 

χώρων άνω των 4,00μ θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,50. Ελάχιστη αμοιβή μελέτης 1.500€ 

Α.Τ.3 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ξυλοτύπου επιφάνειας: Δύο ευρώ (2 €) 

 

Άρθρο 4: Στατική Μελέτη Μεταλλικών Κατασκευών 

Μελέτη ειδικών μεταλλικών κατασκευών, ήτοι  κλιμακοστάσια, μεταλλικά πατάρια, 

χωρίσματα μεγάλου ύψους κλπ., σύμφωνα με προσχέδια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Στατική επίλυση μεταλλικού φορέα ειδικού κτιρίου (πλην οικίσκων) βάση των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων (προμελέτη /μελέτη) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Θα εφαρμόζεται συντ. 1,4 

σε σχέση με τις μεταλλικές κατασκευές.  

Η μελέτη οικίσκου με μεταλλικό φορέα εδραιωμένου επί πλάκας θεμελίωσης οπλισμένου 

σκυροδέματος και με στοιχεία πλήρωσης από τυποποιημένα πάνελ θα αποτιμάται με το 

άρθρο 9 του παρόντος τιμολογίου. 

 Ελάχιστη αμοιβή μελέτης χίλια ευρώ (1000€). 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας μεταλλότυπου  (m2 ).  
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Α.Τ.4 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας: Τρία ευρώ (3 €)     

Άρθρο 5: Ειδικές Μελέτες  

Μελέτη αποστράγγισης γηπέδου (υπολογισμός καναλιών αποστράγγισης) είτε μελέτη 

έργων οδοποιίας είτε μελέτη περίφραξης. Κάθε μελέτη θα αποτυπώνεται σε σχέδιο γενικής 

διάταξης και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών. 

Όσο αφορά την περίφραξη περιλαμβάνονται και περιπτώσεις όπου θα προκύψει στατική 

μελέτη με Τοιχία αντιστήριξης πρανών. Άλλες περιπτώσεις είναι η  πρόχειρη περίφραξη με 

μεταλλικούς ορθοστάτες και συρματόπλεγμα, περίφραξη με προκατασκευασμένα στοιχεία 

τύπου ASCO και  περίφραξη από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 1,00μ και 

μεταλλικά κιγκλιδώματα ή προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν.   

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά μέτρο μήκους (m) καναλιών αποστράγγισης και περιφράξεων 

και ανά μέτρο μήκους πλάτους ενός (1) μέτρου για οδοποιία (m). Ελάχιστη αμοιβή μελέτης 

ανά εντολή έργου είναι τα εξακόσια πενήντα ευρώ (650 €). 

Α.Τ.5 Τιμή ανά μέτρο (m) μήκους: Δέκα ευρώ (10 €) 

 

Άρθρο 6: Τοπογραφικό Διάγραμμα Υ/Σ ΔΕΗ 

Τοπογραφική αποτύπωση (εργασία υπαίθρου) υφιστάμενης κατάστασης κατόπιν αυτοψίας 

(όρια γηπέδου, υπάρχουσες βάσεις, κτίρια, υψόμετρα, διαμορφώσεις Υ/Σ της ΔΕΗ), 

σχεδιαστική αποτύπωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των 

Εργασιών».  

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά στρέμμα (στρ) αποτύπωσης. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

παρέχει τοπογραφικό σε σύστημα ΕΓΣΑ87 θα εφαρμόζεται στην τιμή συντελεστής 0,50. Σε 

κάθε περίπτωση η ελάχιστη αμοιβή ανά τοπογραφικό διάγραμμα είναι τα εξακόσια πενήντα 

ευρώ (650 €).  

Α.Τ.6 Τιμή ανά στρέμμα (στρ) αποτύπωσης: Διακόσια ευρώ (200 €) 

 

Άρθρο 7: Αποχαρακτηρισμός Δασικής έκτασης 

Έκδοση Απόφασης Αποχαρακτηρισμού Δασικής Έκτασης από το οικείο Δασαρχείο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών», παρ. 4.9, 

όπου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση 

που του επιδοθεί «Εντολή Έργου» για έκδοση Άδειας Δόμησης, σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΔΕΗ 

που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε εκτός αποχαρακτηρισμένης ζώνης 

Δασαρχείου. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποχαρακτηρισμού ανέρχεται περί τους τέσσερις (4) 

μήνες από την έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου στον ΔΕΔΔΗΕ, περί αναγκαιότητας 

έκδοσης Απόφασης Αποχαρακτηρισμού Δασαρχείου. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιδίδει στον Ανάδοχο 

«Εντολή Αποχαρακτηρισμού» αντίστοιχης χρονικής διάρκειας. Η χρονική περίοδος της 
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«Εντολής Έργου» θα παρατείνεται αντίστοιχα σύμφωνα με την «Εντολή 

Αποχαρακτηρισμού» που θα επιδίδεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 

την τελεσίδικη Απόφαση αποχαρακτηρισμού του Δασαρχείου, στον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου 

να προχωρήσει στην έκδοση Άδειας Δόμησης. 

Α.Τ.7 Τιμή για έκδοση Απόφασης Αποχαρακτηρισμού Δασαρχείου επτακόσια ευρώ (700 €)  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 8: Αδειοδότηση Πύλης ΜΤ Διακόπτη ή Πύλη ΜΤ Πυκνωτή 

Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για μία πύλη ΜΤ Διακόπτη ή Πυκνωτή σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών», μη συνυπολογιζόμενου του 

κόστους εκπόνησης μελέτης για τις περιλαμβανόμενες βάσεις Η/Μ εξοπλισμού. Στην 

έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης περιλαμβάνονται και τα συνοδά έργα ανάπτυξης 

βάσεων (κανάλια αγωγοί κλπ.) Γενικά περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, στατικά, 

κατασκευαστικά σχέδια  και σχέδια λεπτομερειών. Το τοπογραφικό αποτιμάται ιδιαιτέρως 

σύμφωνα με το άρθρο 6.  

    

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά πύλη ΜΤ, θεωρώντας ίδιο κόστος αδειοδότησης της πύλης ΜΤ 

διακόπτη και πυκνωτή. Εάν σε μία εντολή έργου προβλέπονται περισσότερες της μίας (1) 

πύλης ΜΤ (είτε διακόπτη. είτε πυκνωτή), τότε κάθε επιπλέον πύλη θα προσαυξάνει την τιμή 

μονάδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Αριθμός 

πυλών 

(i) 

Συντελεστής 

πύλης (Ki) 

Άθροισμα Συντελεστών 

(ΣΚi) 

Συνολικό 

Τίμημα  

 (ΣKi) *(A.T.8) 

1 1,00 - 1,00* Α.Τ.8 

2 0,47 1,00+0,47 1,47* Α.Τ.8 

3 0,29 1,00+0,47+0,29 1,76* Α.Τ.8 

4 0,24 1,00+0,47+0,29+0,24 2,00* Α.Τ.8 

5 0,14 1,00+0,47+0,29+0,24+0,14 2,14* Α.Τ.8 

6 0,15 1,00+0,47+0,29+0,24+0,14+0,15 2,29* Α.Τ.8 

7 0,13 1,00+0,47+0,29+0,24+0,14+0,15+0,13 2,42* Α.Τ.8 

≥8 0,17 1,00+0,47+0,29+0,24+0,14+0,15+0,13+0,17 2,59* Α.Τ.8 
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Α.Τ.8 Τιμή ανά πύλη ΜΤ: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €)   

 

Άρθρο 9: Αδειοδότηση Πύλης Μ/Σ 

Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για μία πύλη Μ/Σ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών», μη συνυπολογιζόμενου του κόστους 

εκπόνησης μελέτης για τις περιλαμβανόμενες βάσεις Η/Μ εξοπλισμού.  

Στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης περιλαμβάνονται και τα συνοδά έργα ανάπτυξης 

βάσεων (κανάλια, σωληνώσεις, αγωγοί και τα σχέδια λεπτομερειών). Γενικά 

περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, στατικά, κατασκευαστικά σχέδια  και σχέδια λεπτομερειών.  

Το τοπογραφικό αποτιμάται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο 6.      

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά πύλη Μ/Σ. Εάν σε μία εντολή έργου προβλέπονται και πύλες ΜΤ, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8, τότε το συνολικό κόστος της εντολής έργου θα 

προκύπτει ως άθροισμα των Α.Τ.8 και Α.Τ.9 και επιπλέον θα εφαρμόζεται συντελεστής 0,75 

(συντελεστής συνδυασμού) όπως: 

 συνολικό κόστος της εντολής έργου   (ΣKi*A.T.8+Α.Τ.9)*0.75  

Α.Τ.9 Τιμή ανά πύλη Μ/Σ: Δύο Χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.450 €) 

 

Άρθρο 10: Αδειοδότηση Οικίσκου Η/Μ Εξοπλισμού 

Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για ανέγερση ενός οικίσκου επιφάνειας έως 15 m2, 

είτε προκατασκευασμένου μετά της αντίστοιχης βάσης οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης 

του οικίσκου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των 

Εργασιών», είτε ως κτίριο με φέρων οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βάση 

θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος θα φέρει κανάλια διέλευσης καλωδίων, σύμφωνα με 

οδηγίες του ΔΕΕΔΔΗΕ. Το τοπογραφικό αποτιμάται ιδιαιτέρως (άρθρο 6).  

Περιλαμβάνονται μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών (επίλυση οιοδήποτε στατικού φορέα 

μεταλλικός  ή οπλ. σκυρόδ. ) θερμομονωτική επάρκεια και παθητική πυροπροστασία καθώς 

και κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών.  

Περιπτώσεις Οικίσκου από : α) προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ.σκυρ. ως Φ.Ο. 

β) μεταλλική κατασκ. Φ.Ο. και τυποποιημένα πανελ πλαγιοκάλυψης επικάλυψης 

γ) Φ.Ο οπλ.σκυρ. και τοιχους πλήρωσης  

Σε περίπτωση αδειοδότησης οικίσκου μαζί με βάσεις πυλών ή άλλες κατασκευές θα 

εφαρμόζεται συντ. 0,75  

Για στατική μελέτη οικίσκου έως 40m2 με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος 

χωρίς διαδικασία έκδοσης άδειας θα αποτιμάται με ελάχιστο τίμημα εξακόσια πενήντα ευρώ  

(650 €).  

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά οικίσκο επιφάνειας έως 15 m2. Εάν ο οικίσκος έχει επιφάνεια 

μεγαλύτερη των 15 m2, τότε θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,30 (συντελεστής διαστάσεων). 

Α.Τ.10 Τιμή ανά οικίσκο έως 15 m2: Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200 €)  
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Άρθρο 11: Αδειοδότηση Ειδικών Μελετών 

Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για έργα αποστράγγισης γηπέδων, έργα οδοποιίας και 

εργασίες περίφραξης όπως προκύπτουν από τις «Ειδικές Μελέτες» και σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 5  του παρόντος Τιμολογίου. (μεικτές αδειοδοτήσεις συντ. 0,75) 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά μέτρο μήκους (m) καναλιών αποστράγγισης και περιφράξεων 

και ανά μέτρο μήκους πλάτους ενός (1) μέτρου για οδοποιία (m). Ελάχιστη αμοιβή 

αδειοδότησης ανά εντολή έργου είναι τα χίλια εξακόσια ευρώ (1.600 €)   

Α.Τ.11 Τιμή ανά μέτρο (m) μήκους: Δέκα ευρώ (10€) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

Γενικά εάν στην ίδια εντολή έργου περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός αντικειμένου 

επίβλεψης σύμφωνα με τα κάτωθι άρθρα θα εφαρμόζεται στο αθροιστικό κόστος 

επιβλέψεων συντ. 0,75. 

Το κατώτατο όριο αμοιβής επίβλεψης σε κάθε περίπτωση ανέρχεται στα εξακόσια ευρώ 

(600 €). 

 

Άρθρο 12: Επίβλεψη Πύλης ΜΤ Διακόπτη ή Πύλη ΜΤ Πυκνωτή 

Επίβλεψη της υλοποίησης της άδειας δόμησης για μία πύλη ΜΤ Διακόπτη ή Πυκνωτή 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών».  

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά πύλη ΜΤ, θεωρώντας ίδιο κόστος επίβλεψης της πύλης ΜΤ 

διακόπτη και πυκνωτή. Εάν σε μία εντολή έργου προβλέπονται περισσότερες της μίας (1) 

πύλης ΜΤ (είτε διακόπτη είτε πυκνωτή), τότε κάθε επιπλέον πύλη θα προσαυξάνει την τιμή 

μονάδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Αύξων 

Αριθμός 

πυλών 

(i) 

Συντελεστής 

προσαύξησης 

ανά επιπλέον 

πύλη (Ki) 

Συντελεστής 

Επίβλεψης ανά 

αύξων αριθμό 

πυλών (ΣΚi)  

Κόστος Επίβλεψης 

ανά αριθμό πυλών 

 (ΣKi*A.T.12) 

1η 1,00 1,00 1,00* Α.Τ.12 

2η 0,47 1,47 1,47* Α.Τ.12 

3η 0,29 1,76 1,76* Α.Τ.12 

4η 0,24 2,00 2,00* Α.Τ.12 
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5η 0,14 2,14 2,14* Α.Τ.12 

6η 0,15 2,29 2,29* Α.Τ.12 

7η 0,13 2,42 2,42* Α.Τ.12 

≥8η 0,17 2,59 2,59* Α.Τ.12 

 

Α.Τ.12 Τιμή ανά πύλη ΜΤ: Εξακόσια ευρώ (600 €) 

 

Άρθρο 13: Επίβλεψη Πύλης Μ/Σ 

Επίβλεψη της υλοποίησης της άδειας δόμησης για μία πύλη Μ/Σ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών.  

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά πύλη Μ/Σ. Εάν σε μία εντολή έργου προβλέπονται και πύλες ΜΤ, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12, τότε το συνολικό κόστος της εντολής έργου 

θα προκύπτει ως άθροισμα των τιμών των Α.Τ.12 και Α.Τ.13 και θα εφαρμόζεται 

συντελεστής 0,75 (συντελεστής συνδυασμού), όπως:  (ΣKi*A.T.12+Α.Τ.13) * 0.75 

Α.Τ.13 Τιμή ανά πύλη Μ/Σ: Χίλια πενήντα ευρώ (1.050 €) 

 

Άρθρο 14: Επίβλεψη Οικίσκου Η/Μ Εξοπλισμού 

Επίβλεψη της υλοποίησης της άδειας δόμησης  οικίσκου, μετά των συνοδών έργων αυτού 

(κανάλια καλωδίων, σωληνώσεις κλπ)  επιφάνειας έως 15 m2 σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών».  

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά οικίσκο επιφάνειας έως 15 m2. Εάν ο προκατασκευασμένος 

οικίσκος έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 15 m2, τότε θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,30 

(συντελεστής διαστάσεων). 

Α.Τ.14 Τιμή ανά οικίσκο έως 15 m2: Εξακόσια ευρώ (600 €) 
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Άρθρο 15: Επίβλεψη Ειδικών Μελετών 

Επίβλεψη της υλοποίησης της άδειας δόμησης για την υλοποίηση Ειδικών Μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 (έργα αποστράγγισης γηπέδων, έργα οδοποιίας, 

εργασίες περίφραξης).  

Επιμέτρηση 

Η επίβλεψη θα κοστολογηθεί σύμφωνα με την επιμέτρηση ανά μέτρο μήκους (m) καναλιών 

αποστράγγισης και περιφράξεων και ανά μέτρο μήκους πλάτους ενός (1) μέτρου για 

οδοποιία (m).  

Α.Τ.15 Τιμή ανά μέτρο (m) μήκους : Τρία ευρώ (3 €) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΛΟΙΠΑ 

 

Άρθρο 16: Αποζημίωση Εκτός Έδρας 

Προσαύξηση κόστους Εντολής Έργου εκτός της έδρας του αναδόχου. 

 

Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνει ανά Εντολή Έργου και ανά διαφορετική Ενότητα Εργασιών (Ενότητα 

1, Ενότητα 2, Ενότητα 3). Στην Ενότητα 1 «ΜΕΛΕΤΕΣ», η προσαύξηση εφαρμόζεται μόνο 

για τα αντικείμενα του Άρθρου 3, παρ. ii και iii και του άρθρου 6 

Α.Τ.16α Τιμή προσαύξησης ανά Εντολή Έργου και ανά Ενότητα Εργασιών έως 200 km 

από την έδρα του Αναδόχου: Διακόσια ευρώ (200 €) 

Α.Τ.16β Τιμή προσαύξησης ανά Εντολή Έργου και ανά Ενότητα Εργασιών άνω των 200 

km από την έδρα του Αναδόχου: Τετρακόσια ευρώ (400 €) 
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-19 για την ανάδειξη Αναδόχου της 

Παροχής Υπηρεσιών:  

 

«Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας 

ΔΕΔΔΗΕ» 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 

αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 

στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή των Εργασιών και το υπόδειγμα Σύμβασης που αναφέρονται στη 

Διακήρυξη με αριθμό ΔΕΕΔ-19. Η ενιαία έκπτωση θα αφορά και τις ελάχιστες τιμές 

που αναφέρονται στο παρόν Τιμολόγιο. 

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  

επί τοις εκατό 

 

 
 
«Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών 

Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ» 
 

 

 

 

(αριθμητικώς και ολογράφως) 

 . 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές 

μονάδος του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της 

παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας 

εργασίας που θα μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τα τεύχη της Διακήρυξης 

με αριθμό ΔΕΕΔ-9 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή 

Εκπροσώπων 

  

 


