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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπετε η αποκατάσταση-επισκευή των αθλητικών 

εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την αρμόδια επιτροπή.  Οι 

αθλητικοί χώροι που θα συμπεριληφθούν στην συγκεκριμένη μελέτη καθώς και οι  

επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν περιγράφονται παρακάτω: 

 

1) Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μαΐστρου, 

Στο γήπεδο της Μαΐστρου με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η υπερύψωση 

της περίφραξης μεταξύ του γηπέδου και του βοηθητικού γηπέδου, κατασκευή 

περίφραξης από τη είσοδο-έξοδο του βοηθητικού γηπέδου προς τις κερκίδες και 

περιμετρικά αυτών, βαφή του κτιρίου εσωτερικά και αντικατάσταση της στέγης. 

Τέλος υπολογίζετε και η επισκευή-συντήρηση του μεταλλικού στοιχείου του 

υπόστεγου. 

 

    
(1)                                        (2) 

    
(3)                                                                (4) 
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2) Δυο Γήπεδα Ποδοσφαίρου περιοχής ΚΤΕΟ, 

Στην περιοχή σε όμορο οικόπεδο με το Δημόσιο ΚΤΕΟ Αλεξ/πολης υπάρχουν 

δυο γήπεδα που συνορεύουν μεταξύ τους της ΑΕΚ και του ΑΛΕΞ. Με την παρούσα 

μελέτη θα γίνει αντικατάσταση και επισκευή-αντιστήριξης τμήματος της υφιστάμενης 

παλαιάς περίφραξης. Βάψιμο του κεντρικού κτιρίου και του υπόστεγου, καθώς επίσης 

και κατασκευή θυρών εισόδου-εξόδου από γαλβανισμένη σωλήνα. 

 

    
(1)                                                      (2)  

    
(3)                                                    (4) 

 
(5) 
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3) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Πέπλου, 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Πέπλου απαιτείται η επισκευή των κερκίδων 

καθώς επίσης και η είσοδος σε αυτές των θεατών. Αντικατάσταση και επισκευή 

τμήματος της περίφραξης και των θυρών εισόδου στον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον, 

πρέπει να υλοποιηθούν περιμετρικά του υφιστάμενου κτηρίου εργασίες επισκευή και 

συντήρησης αυτού. 

    
(1)                                                            (2) 

    
(3)                                                  (4) 

 

 

4) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Αρδανίου, 

Στο νότιο τμήμα της περίφραξης πρέπει να γίνει υπερύψωση της περίφραξης 

λόγω ύπαρξης του ποταμού-χειμάρρου σε κοντινή απόσταση. Προβλέπεται να γίνουν 

εργασίες αποκατάστασης τμήματος της περίφραξης και κατασκευή σεζάς κατά μήκος 

των πασσάλων αυτής. Η κτιριακή εγκατάσταση απαιτεί εργασίες βαψίματος και 

συντήρησης της τοιχοποιίας, καθώς επίσης και συντήρηση της βάσης στήριξης του 

ηλιακού συγκροτήματος. Εντός του κτιρίου θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής 

των WC καθώς επίσης και συντήρηση-βαφή της τοιχοποιίας. 

 

 (1)    (4) 
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(3)                                                                 (4) 

 

5) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Δορίσκου, 

Στο γήπεδο θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής τμήματος της περίφραξης. Στο 

κτίριο θα πρέπει να γίνουν εργασίες τοποθέτησης υγρομόνωσης της πλάκας-στέγης 

για αποφύγει και προστασία του κτιρίου από την υγρασία. Επιπλέον, απαιτείται η 

συντήρηση του μεταλλικού υπόστεγου και η εξωτερική βαφή του κτιρίου. 

 

    
(1)                                                      (2) 

 

6) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Μοναστηρακίου, 

Στην πλάκα οροφή του κτιρίου θα πρέπει να γίνει υγρομόνωση προκειμένου 

να προστατευτεί από την φθορά και την εισχώρηση του νερού εντός του κτιρίου. 

Περιμετρικά του κτιρίου θα πρέπει να σοβαντιστεί και να βαφεί καθώς επίσης και να 

επισκευαστούν οι χώροι των WC. Μπροστά από την είσοδο του κτιρίου θα πρέπει να 

γίνει επισκευή της τσιμεντόπλακας και τοποθέτηση αντιολισθητικού πλακιδίου καθώς 

επίσης επισκευή του δαπέδου (σκαλοπάτια) της εισόδου καθώς επίσης και επισκευή 

των θυρών στον αγωνιστικό χώρο. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου θα πρέπει να 

αντικατασταθεί η περίφραξη με καινούργια (πάσσαλοι, σύρμα κτλ). Τέλος θα γίνει 

σπορά νέου γκαζόν-φυτικού στοιχείου προκειμένου να γίνει λειτουργικό το γήπεδο 

σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές έκτασης του αγωνιστικού χώρου (90μ*45μ). 
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(1)                                                     (2) 

 

    
(3)                                             (4) 

    
                                  (5)                                                             (6) 

7)Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Αρίστεινο, 

Στο γήπεδο πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης της υφιστάμενης 

περίφραξης καθώς επίσης και αποκατάσταση τμήματος της υπερυψωμένης 

περίφραξης που έχει φθαρεί.  Το κτίριο θα πρέπει να συντηρηθεί τόσο εσωτερικά, 

όσο και εξωτερικά.   
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                                      (1)                                                           (2) 

 

  
(3)                                                            (4) 

 

8)Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Άνθειας, 

Στον αναφερόμενο αθλητικό χώρο θα γίνουν εργασίες επισκευής - 

συντήρησης της βόρειας περίφραξης του γηπέδου. Θα επισκευαστούν οι κερκίδες με 

την τοποθέτηση "τεντόπανου" ηλιοπροστασίας. Επιπροσθέτως, θα γίνει επικεράμωση 

τμήματος της στέγης του κτιρίου των αποδυτηρίων προκειμένου να προστατευθεί από 

την διάβρωση και την υγρασία. Τέλος θα γίνει στο χώρο των WC των 

φιλοξενούμενων αντικατάσταση των επιτοίχιων πλακιδίων, λόγω της φθορών που 

έχουν υποστεί. 

 

     
                            (1)                                                                (2) 
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9)Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Αγνάντιας, 

Στον αναφερόμενο αθλητικό χώρο θα γίνουν εργασίες επισκευής - 

συντήρησης της περίφραξης του γηπέδου σε ορισμένα τμήματα περιμετρικά καθώς 

επίσης και βαφή όλων των πασσάλων της περίφραξης. Θα επισκευαστούν οι πάγκοι 

των αθλητών εντός του γηπέδου. Επιπρόσθετα, θα επισκευαστεί το δάπεδο από 

πλακίδια των τριών WC εντός του κτιρίου καθώς επίσης και τοποθέτηση σήτας στους 

χώρους των WC. 

 

    
(1)                                                          (2) 

  
                             (3)                                                            (4) 
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10) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Χιλής, 

Στο συγκεκριμένο αθλητικό χώρο θα γίνει τοποθέτηση στην νότια πλευρά της 

περίφραξης και μέχρι ύψος 3 μέτρων "ψάθα" με 90% φωτοκάλυψης χρώματος μπλε, 

προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν η ένταση των νότιων ανέμων. Θα γίνει 

επιδιόρθωση της στέγης του κτιρίου και συγκεκριμένα το τμήμα μεταξύ των δυο 

κτιρίων. Θα επισκευαστεί μέρος της περίφραξης και θα ενισχυθεί η περίφραξη όπου 

απαιτείται. Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες συντήρησης εντός του κτιρίου, καθώς και 

αντικατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων. 

 

    
(1)                                                       (2) 

 
                                                            (3) 

 

11) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Απαλού, 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή τμήματος της περίφραξης 

στη δυτική πλευρά του γηπέδου, η περίφραξη των κερκίδων εμποδίζοντας την 

εισχώρηση των φιλάθλων εντός του αγωνιστικού χώρου. Επιπλέον, θα γίνει 

συντήρηση τριών φωτιστικών σωμάτων και επισκευή τμήματος του κτιρίου. 

Επιπροσθέτως θα γίνει βαφή τόσο περιμετρικά όσο και σε ορισμένους εσωτερικούς 

χώρους του κτιρίου. 
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                           (1)                                                                (2) 

    
(3)                                                           (4) 

 

12) Γήπεδο  Ποδοσφαίρου Νίψας, 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νίψας προβλέπεται η αντικατάσταση τμήματος 

κατεστραμμένης Βόρειας και Ανατολικής περίφραξης καθώς και επισκευή της 

υψηλής περίφραξης. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής του υφιστάμενου 

κτιρίου και συντήρηση του μεταλλικού υπόστεγου στον χώρο των κερκίδων.  

 

    
(1)                                                               (2) 
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                               (3)                                                        (4) 

 

13) Γήπεδο Ποδοσφαίρου Φερών, 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου Φερών προβλέπεται η επισκευή των κερκίδων μιας 

και έχουν υποστεί επιφανειακή διάβρωση και φθορά. Μεταξύ του χώρου των 

κερκίδων και της περίφραξης του γηπέδου υπάρχουν φρεάτια αποστράγγισης 

όμβριων υδάτων, τα οποία πρέπει να επιδιορθωθούν οι εσχάρες και να επιδιορθωθούν 

τα πλευρικά τοιχώματα. Επιπροσθέτως, θα γίνει επιδιόρθωση τμήματος περίφραξης 

του γηπέδου. 

 

    
(1)                                                            (2) 
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                                  (3)                                                 (4) 

 

    
                                    (5)                                            (6) 

 

14) Γήπεδο ποδοσφαίρου Άβαντα, 

Στο γήπεδο θα γίνουν εργασίες επισκευής - συντήρησης της περίφραξης, θα γίνει 

προστασία της στέγης από την υγρασία και τέλος θα γίνει συντήρηση των 

μεταλλικών στοιχείων του υπόστεγου και ενός πυλώνα φωτισμού. 

 

    
(1)                                           (2) 
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(3)                                           (4) 

    
(5)                                           (6) 

15) Προθερμαντήριο Μαΐστρου, 

Λόγω της φθορά της εξωτερικής επένδυσης με ασφαλτόπανο του ΤΟΛ, αλλά και των 

αποδυτηρίων του κλειστού γυμναστηρίου (Προθερμαντήριο) απαιτείται η 

επιδιόρθωση σε ορισμένα σημεία που έχουν υποστεί ρωγμές, μέσω των οποίων 

εισέρχονται νερά στους αγωνιστικούς χώρους. 

 

     
(1)                                                   (2) 
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(3)                                                      (4) 

16) Γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαγίας (Ποντιακός), 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση-επισκευή τμήματος 

της βόρειας περίφραξης, βαφή της δυτικής και νότιας πλευράς του κτιρίου των 

αποδυτηρίων και τέλος η τοποθέτηση ασφαλτόπανου προστασίας της στέγης από την 

υγρασία του κτιρίου των αποδυτηρίων.  

Εσωτερικά του κτιρίου θα γίνουν επισκευές στους χώρους των WC. 

 

    
(1)                                                    (2) 

    
(3)                                                 (4) 
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(5)                                          (6) 

 
(7) 

 

 

17) Γήπεδο ποδοσφαίρου Καππαδοκίας, 

Στο γήπεδο θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της Βόρειας πλευρά του 

κτιρίου, περιμετρικά της περίφραξης θα γίνει επισκευή του σύρματος και βαφή των 

υφιστάμενων πασσάλων της δυτικής περίφραξης του γηπέδου. Τέλος θα τοποθετηθεί 

σχάρα μεταξύ των κερκίδων και της περίφραξης των γηπέδων. 

    
(1)                                                         (2) 
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(3)                                                      (4) 

 
(5) 

 

18) Κλειστό γυμναστήριο Μ. Παρασκευόπουλος, 

Εντός του χώρου των αποδυτηρίων και μάλιστα στο δυτικό τμήμα θα γίνει 

εσωτερικά του κτιρίου επισκευή της πλάκας οροφής. Εξωτερικά θα γίνει τοποθέτηση 

ασφαλτόπανου για προστασία από την υγρασία και θα δοθούν κλήσεις επί της τελικής 

στάθμης της πλάκας οροφής των αποδυτηρίων. Τέλος περιμετρικά των αποδυτηρίων 

εξωτερικά θα γίνει αποκατάσταση της τελική στρώσης σοβά καθώς και χρωματισμός 

των προβληματικών τμημάτων. 

 

    
(1)                                                          (2) 
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(3)                                                        (4) 

Στην μελέτη έχουν ενσωματωθεί ηλεκτρολογικές-μηχανολογικές εργασίες 

προκειμένου το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης-ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-

φωτισμού γηπέδων να καταστεί λειτουργικό-ασφαλές σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν. Στην αναλυτική προμέτρηση αναφέρονται οι 

επιμέρους εργασίες που θα υλοποιηθούν στις αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Στα αθλητικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν κερκίδες, και όπου αυτό 

απαιτηθεί, θα γίνουν τοποθετήσεις νέων πλαστικών καθισμάτων. Επιπροσθέτως, στο 

φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται, φαίνεται ένα μεγάλο τμήμα των φθορών που 

έχουν υποστεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις, στο μέσα στο τμήμα της μελέτης 

«Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιών» καταγράφονται οι επιμετρήσεις των εργασιών 

που θα γίνουν. 

Εργασίες – άρθρα μελέτης: 

1. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 

καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

2. Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

3. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 

4. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

5. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

6. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

7. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

8. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

9. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 

10. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού 

συρματοπλέγματος 

11. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή 

S500s 

12. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα S500s 

13. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

14. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

15. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 
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16. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις 

τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm 

17. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από 

συνθετικές ίνες 

18. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου 

πλευράς 21 - 30 cm 

19. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 

πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

20. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά Με υδροπερατή συνθετική λινάτσα 

21. Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 

22. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm 

23. Κινητές σίτες αρισμού 

24. Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης 

25. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι Φ 1 1/2‘ 

26. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή. 

27. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι Φ 1’ 

28. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι Φ 2‘ 

29. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 

πλήρωση πολυουρεθάνης 

30. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα 

πάχους 1,00 mm 

31. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 

32. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

33. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη 

34. Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

35.  Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 

τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες 

36. Πάσσαλοι (σιδηρογωνιά) διαστάσεων 50 χιλ. Χ 50 χιλ. 5 χιλ. 

37.      Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

38. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού δύο 

συστατικών 

39. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 

40. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

41. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. 

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως 

42. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ 

43. Καθίσματα τοποθετημένα επί βάσης σκυροδέματος. 

44. Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης και 

απομάκρυνσης αμιάντου. 

45. Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμένου. 

46. Συλλογή συσκευασία σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή   

μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες 

αποξήλωσης 
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47. Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών 

αμιάντου. 

48.    Κρουνός εκροής ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος επί 

νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 

49. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονιστήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 

50.      Εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ) μήκους 30-60 cm 

51.    Ορειχάλκινη σφαιρική βάννα ή κρουνός (Ball Valve) βαρέως τύπου με λαβή 

διαμέτρου Φ 1/2 ins 

52.     Μεταλλικό κάλυμμα πίνακα διανομής νερού ενδεικτικών διαστάσεων 60*50cm  

53.     Σταθερός ή κινητός (με το σπιράλ) καταιονιστήρας 1/2 ins ντουζιέρας 

54.     Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) 

55.     Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού 

56.     Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 38 Χ 30 cm 

57.     Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. 

58.     Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C.  …Φ 50mm 

59.  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων  αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων)  από 

σκυρόδεμα, βάθους έως 0,50 m,  πάχους τοιχώματος 15 cm  και 

εσωτ.διαστάσεων 30 Χ 40 cm 

60.    Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

61.   Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ 100, με  εως και τέσσερις εισόδους Φ 40 ή Φ50 

mm και μία έξοδο Φ50-75 mm 

62.    Σχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη για σιφώνι δαπέδου Φ 100 

63.    Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 

64.   Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 

65.   Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2 

66.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5mm2 

67.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 4mm2 

68.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 10mm2 

69.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4mm2 

70.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6mm2 

71.   Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο ή για τοποθέτηση σε σωλήνα μέσα 

στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16mm2 

72. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ή μεταλλικός, 

ευθύγραμμος ή εύκαμπτος 25mm 

73.  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός 

εντάσεως 40 Α 

74.  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός  διπολικός 

εντάσεως 40 Α 

75. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

εντάσεως 40 Α 

76. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

εντάσεως 80Α 

77.  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS,   εντάσεως 50/80 Α και 
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σπειρώματος Ε  27 

78.  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS,   εντάσεως 16/35 Α και 

σπειρώματος Ε  27 

79.   Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α 

80.   Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α 

81.   Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20/25 Α 

82.   Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS τριπολικός εντάσεως 35-40Α 

83.   Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης …..με ασφάλεια πορσελάνης 

25/2A 

84.   Διακόπτης διαρροής πινάκων ράγας μονοφασικός-διπολικός εντάσεως 40 Α 

ευαισθησίας 30 mA 

85.   Διακόπτης διαρροής πινάκων ράγας τριφασικός-τετραπολικός εντάσεως 40 Α 

ευαισθησίας 30 mA 

86.   Διακόπτης διαρροής πινάκων ράγας τριφασικός-τετραπολικός εντάσεως 63 Α 

ευαισθησίας 30 mA 

87.    Διακόπτης διαρροής πινάκων ράγας τριφασικός-τετραπολικός εντάσεως 100 Α 

ευαισθησίας 30 mA 

88.    Διακόπτης  στεγανός  ορατός ή χωνευτός  με πλήκτρο  απλός ή διπλός εντάσεως 

10 Α τάσεως 250 V… 

89. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250V απλός, 

μονοπολικός 

90.   Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250V κομιτατέρ ή αλλέ 

ρετούρ 

91.    Ρευματοδότης  χωνευτός ή ορατός... SCHUKO, εντάσεως 16 Α 

92.    Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός ή ορατός... SCHUKO, εντάσεως 16 Α 

93. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου από 

χαλυβδοέλασμα… IP43 τουλάχιστον, 12 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων  

30x35 cm 

94. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου… IP43 

τουλάχιστον, 24 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων από χαλυβδοέλασμα 40x35 

cm 

95. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου ... ΙΡ 43  

τουλάχιστον 36 θέσεων...  ενδεικτικών διαστάσεων  50χ35 cm 

96.  Ηλεκτρικός πίνακας εντοιχισμένος ή επίτοιχος ... ΙΡ 43  τουλάχιστον 48 θέσεων...  

ενδεικτικών διαστάσεων  62χ35 cm 

97.  Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου ..., προστασίας ΙΡ 

43,  τουλάχιστον 60 θέσεων, ενδεικτικών διαστάσεων 62x50cm.. 

98. Ηλεκτρικός πίνακας εντοιχισμένος ή επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα… IP65 

τουλάχιστον, 24 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων  38x35 cm 

99. Ηλεκτρικός πίνακας εντοιχισμένος ή επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα… IP65 

τουλάχιστον, 36 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων  50x35 cm 

100. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου από 

χαλυβδοέλασμα… IP65 τουλάχιστον, 36 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων 

50x35 cm 

  101. Ηλεκτρικός πίνακας εντοιχισμένος ή επίτοιχος από χαλυβδοέλασμα… IP65 
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τουλάχιστον, 48 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων 62x35 cm 

102. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εντοιχισμένου ή επίτοιχου από 

χαλυβδοέλασμα… IP65 τουλάχιστον, 48 θέσεων… ενδεικτικών διαστάσεων 

62x35 cm 

103. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακας  επίτοιχος ..., προστασίας ΙΡ 65   

ενδεικτικών διαστάσεων 80 x 70x30 cm 

104. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα  επίτοιχου ..., προστασίας ΙΡ 65   

ενδεικτικών διαστάσεων 125 x 70x 30 cm.. 

105.   Πίλλαρ Οδοφωτισμού 1400Χ1200Χ350 

106.   Πίλλαρ Οδοφωτισμού 1000Χ1000Χ300 

107.  Φωτιστικό σώμα, στεγανό ΙΡ 65, οροφής ή επίτοιχης τοποθέτησης… με ένα  

λαμπτήρα LED ισχύος 11  W.. 

108. Φωτιστικό σώμα LED, οροφής ή αναρτημένο, τετράγωνο, ενδεικτικών 

διαστάσεων 60χ60 cm, με τέσσερις  LED ισχύος 9W 

109.   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με  ραφή... διαμέτρου 1'' 

110.   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με  ραφή... διαμέτρου 2'' 

111.   Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με  ραφή, διαμέτρου 2 1/2'' 

112.   Συρματόσχοινο γαλβανισμένο ανάρτησης καλωδίων, διαμέτρου 4-5mm 

113. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας ασφαλείας με φωτεινή πηγή LED, ισχύος 

τουλάχιστον 70lm ,... με ή χωρίς την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ .. 

114. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας στεγανό IP65 με φωτεινή πηγή LED, ισχύος 

τουλάχιστον 70lm ,... με ή χωρίς την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ .. 

115.   Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6kg 

116.   Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή, πλήρης 

117.   Σωληνώσεις DN/OD 90mm προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE)… 

118.  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσεως λατομείου 

119.  Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων. Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος 

γαιώδες 

120.  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται 

121.  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m 

122.  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m 

123.  Αντικατάσταση χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ύψους 10,00 m 

124.   Αντικατάσταση χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ύψους 12,00 m 

125.   Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη ενδεικτικών διαστάσεων 1,00x1,00x1,50m 

126.   Αντικατάσταση  καλύματος θυρίδας ιστών κυλινδρικής ή εξαγωνικής μορφής 

127.  Βάση προβολέων 3 θέσεων για τοποθέτηση προβολέων led 400W ή συμβατικού 

λαμπτήρα 400-1000W 

128.  Βάση προβολέων 6 θέσεων για τοποθέτηση προβολέων led 400W ή συμβατικού 

λαμπτήρα 400-1000W 

129.  Προβολέας συμβατικός για λαμπτήρα μετάλλου ισχύος 400W 

130.  Προβολέας συμβατικός για λαμπτήρα μετάλλου ισχύος 1000W 

131.  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, διαστάσεων 40x40cm 

132.   Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για μία παροχή ρεύματος 

133.   Αποκατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης 

134.   Αποξήλωση λέβητα και δεξαμενής πετρελαίου 

135.   Αποξήλωση δεξαμενής πετρελαίου 

136.   Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 

137.   Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm 
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 'Ολες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις 

υποδείξεις του επιβλέποντα. 

 Η δαπάνη του έργου θα φτάσει στο ποσό των  360.700,53 €  εκ των οποίων  

69.813,01 €  είναι για Φ.Π.Α 24%. 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 12/06/2017 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

 

Οικονομίδης Απόστολος 

MSc Διπλ. Πολ. Μηχανικός 

 

 

 

Αθανασίου Αντωνία 

Διπλ. Πολ. Μηχανικός 

 

 

 

 

Καλοπανά Ευφροσύνη 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 


