
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΣΕ 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

1.  ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΜΥΗΣ (και φράγµα) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1.1
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για πρωϊνο  ωράριο Σάββατο 07.00-15.00  

Κατ' αποκοπή/8ωρο 52,00

1.2
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για απογευµατινό  ωράριο 15.00-23.00 από ∆ευτέρα - Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 307,00

1.3
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-07.00 από ∆ευτέρα - Παρασκευή

Κατ' αποκοπή/8ωρο 255,00

1.4
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-07.00 Σάββατο - Πριν από αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 52,00

1.5
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για πρωϊνο  ωράριο 07.00-15.00  Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 58,00

1.6
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για απογευµατινό  ωράριο 15.00-23.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 58,00

1.7
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Ασωµάτων και  του φράγµατος της Αγίας Βαρβάρας  
(φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή 
κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-07.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 58,00

2.  ΥΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΙΟΥ

2.1
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Εδεσσαίου  (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  
ωράριο 15.00-23.00 από ∆ευτέρα - Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 307,00

2.2
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου  του ΥΗΣ Εδεσσαίου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  23.00-07.00 από ∆ευτέρα - Παρασκευή

Κατ' αποκοπή/8ωρο 255,00

2.3
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου  του ΥΗΣ Εδεσσαίου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  23.00-07.00 Σάββατο - Πριν από αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 52,00
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2.4
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου  του ΥΗΣ Εδεσσαίου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  
ωράριο 15.00-23.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 58,00

2.5
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου  του ΥΗΣ Εδεσσαίου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  23.00-07.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 58,00

3.  ΥΗΣ  ΑΓΡΑ

3.1
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ  Άγρα  (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για πρωϊνο  ωράριο 07.00-
15.00  ∆ευτέρα - Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 185,00

3.2
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ  Άγρα    (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  ωράριο 
15.00-23.00 από ∆ευτέρα - Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 185,00

3.3
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ  Άγρα    (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-
07.00 από ∆ευτέρα - Παρασκευή

Κατ' αποκοπή/8ωρο 154,00

3.4
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ  Άγρα (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-
07.00 Σάββατο - Πριν από αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 31,00

3.5
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του του  ΥΗΣ  Άγρα (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για πρωϊνο  
ωράριο 07.00-15.00  Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 35,00

3.6
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ  Άγρα  (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  ωράριο 
15.00-23.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 35,00

3.7
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ  Άγρα (φύλακες που θα ακολουθούν πρόγραµµα 
βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό ωράριο  23.00-
07.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 35,00

4.  ΥΗΣ  ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

4.1
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ Πολυφύτου  (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για πρωϊνο  
ωράριο 07.00-15.00 ∆ευτέρα-Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 62,00

4.2
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του ΥΗΣ  Πολυφύτου   (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  
ωράριο 15.00-23.00 από ∆ευτέρα - Σάββατο

Κατ' αποκοπή/8ωρο 62,00

4.3
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ Πολυφύτου   (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  22.00-06.00 από ∆ευτέρα - Παρασκευή

Κατ' αποκοπή/8ωρο 52,00

4.4
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ  Πολυφύτου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  23.00-07.00 Σάββατο - Πριν από αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 10,00
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4.5
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του του  ΥΗΣ  Πολυφύτου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για πρωϊνο  
ωράριο 07.00-15.00  Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 12,00

4.6
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ Πολυφύτου  (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για απογευµατινό  
ωράριο 15.00-23.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 12,00

4.7
Φύλαξη του περιφραγµένου χώρου του  ΥΗΣ Πολυφύτου (φύλακες που θα ακολουθούν 
πρόγραµµα βάρδιας που θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο στην αρχή κάθε µήνα) για νυχτερινό 
ωράριο  23.00-07.00 Κυριακές και Αργίες

Κατ' αποκοπή/8ωρο 12,00

5. Εργασίες φύλαξης σε απολογιστική βάση ΕΩ 2.400,00

                                              

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ


