
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
           

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.  Γενικά 

Μετά του υπ΄αριθ. Πρωτ. 8462/4-5-2020 εγγράφου (55545/4-5-2020 της Υπηρεσίας μας) της Κοινότητας Μηλοχωρίου 
του Δήμου Εορδαίας, μεταβήκαμε για αυτοψία στο Φράγμα Μηλοχωρίου όπου επαληθεύτηκε η ολική κλοπή των καλωδίων 
στον ηλεκτροφωτισμό του φράγματος και επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας η άμεση αποκατάσταση αυτών. 

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση λειτουργίας είναι:

α/α Είδος  υλικών Α/Τ
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος
Μερική 
Δαπάνη

1
Καλώδια τύπου E1VV-R, (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC Διατομής  4 x 10 mm² 

1   Μέτρο 320 12,50€ 4.000,00€

2 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι.
Διατομής 25 mm² 2  Μέτρο 320 5,70€ 1.824,00€

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ 5.824,00€

ΦΠΑ 24% 1.397,76

Συνολική αξία συμπ ΦΠΑ 7.221,76

2.  Αντικείμενο 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC. ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4 x 10 
mm². 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, 
μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 
600 / 1000 V τύπου E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και 
ελέγχων.

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ. ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25 mm².
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, 
μέσα στο έδαφος, κλπ.) γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης 
και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των καλυμμάτων φρεατίων στους κοχλίες των, ώστε να γίνει 
δυσκολότερη η πρόσβαση στα φρεάτια έλξης των καλωδίων και θορυβώδης η εργασία  παραβίασης των καλυμμάτων. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Είδος  υλικών Α/Τ
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος
Μερική 
Δαπάνη

1
Καλώδια τύπου E1VV-R, (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC Διατομής  4 x 10 mm² 

1   Μέτρο 320

2 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι.
Διατομής 25 mm² 2  Μέτρο 320

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία συμπ ΦΠΑ

(Πόλη/Ημερομηνία):

Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

       (σφραγίδα & υπογραφή)


