
 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ 
ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚ- 

ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σαρ. Δ/λζε: Ισάλλε Κόηζηθα & Ειιήλσλ 
Ακεξηθήο, Κάξπζηνο, Εύβνηα 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
ΕΠΙΦ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 : 4.393.287,50   

ΑΣΑ: 120.900,00 

ΑΠΕ : 38.547,50  

 

Κ.Α.  63.7341.06 

Σ.Κ. 34 001   

Σει.: 22243-50001   

Fax.: 22240-23666 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.552.735,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
   

   
 

 

 

 

 

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 
 
 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κάξπζηνο, 2018



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 1 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ............................................................................................................................ 2 

Β. ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ..................................................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 11.. Φπζηθό Μέξνο 11:: Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε .........................6 

ΑΡΘΡΟ 22.. Φπζηθό Μέξνο 22:: .. Δηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάησλ ......................................................................6 

ΑΡΘΡΟ 33.. Φπζηθό Μέξνο 33:: Μεηξεηήο παξνρήο ..............................................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 44.. Φπζηθό Μέξνο 44:: Μνλάδα βηνεπηινγήο ...........................................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 55.. Φπζηθό Μέξνο 55:: Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεσλ – Αληιηνζηάζην 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο .....................................................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 66.. Φπζηθό Μέξνο 66:: Μνλάδεο απνθσζθόξσζεο- απνληηξνπνίεζεο αεξηζκνύ -- παξεκβάζεηο ζηελ 
πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ -- θηίξην θπζεηήξσλ .................................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 77.. Φπζηθό Μέξνο 77:: Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ...................................................................9 

ΑΡΘΡΟ 88.. Φπζηθό Μέξνο 88:: Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο ηιύνο ....................................................9 

ΑΡΘΡΟ 99.. Φπζηθό Μέξνο 99:: Μνλάδα απνιύκαλζεο ..................................................................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 1100.. Φπζηθό Μέξνο 1100:: Φξεάηην εμόδνπ .............................................................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1111.. Φπζηθό Μέξνο 1111:: Κηίξην ελέξγεηαο -- δηαλνκή ελέξγεηαο .............................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1122.. Φπζηθό Μέξνο 1122:: Αγσγνί ιπκάησλ θαη ηιύνο .............................................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1133.. Φπζηθό Μέξνο 1133:: Όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ -- εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο .......................... 12 

ΑΡΘΡΟ 1144.. Φπζηθό Μέξνο 1144:: Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίσλ- κνλάδσλ, ειεθηξνθσηηζκνύ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ .......................................................................................................................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 1155.. Φπζηθό Μέξνο 1155:: Αλαδηάηαμε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Ειέγρνπ .................................................. 12 

ΑΡΘΡΟ 1166.. Φπζηθό Μέξνο 1166:: Δίθηπν νδνπνηίαο -- δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ -- δίθηπα νκβξίσλ, 
ζηξαγγηδίσλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ ........................................................................................................................ 13 

ΑΡΘΡΟ 1177.. Φπζηθό Μέξνο 1177:: 1122--κκεελλεε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο ΕΕΛ από ηνλ Αλάδνρν .. 14 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 2 

 

 

 

 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σα πεξηερόκελα ηνπ παξόληνο Σεύρνπο αλαθέξνληαη ζηηο θαη' απνθνπή ηηκέο ησλ επηκέξνπο 
Άξζξσλ ηνπ Έξγνπ. Κάζε Άξζξν πεξηιακβάλεη όια ηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη όιν ηνλ 
εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκό. Οη θαησηέξσ ηηκέο ησλ θαη’ απνθνπή ηκεκάησλ έρνπλ ππνινγηζζεί 
θαηόπηλ πξνκεηξήζεσλ ησλ εξγαζηώλ ζηηο νπνίεο ζπληίζεηαη ην θάζε Φπζηθό Μέξνο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εγθεθξηκέλεο ηηκέο εξγαζηώλ θαη πιηθώλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ. 

2. Η πεξηγξαθή ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε Άξζξν έξγσλ ζηε παξνύζα αλάιπζε θαη ζην Σεύρνο 
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ζπλνπηηθή θαη όρη εμαληιεηηθή. Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζηηο αληίζηνηρεο 
δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη 
εμνπιηζκόο γηα ηελ πνηνηηθή, άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
έξγσλ, έζησ θαη εάλ απηά δελ κλεκνλεύνληαη ξεηά ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

3. Σα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπιεξώλνληαη από απόςεσο πεξηγξαθήο ησλ πξνο εθηέιεζε 
εξγαζηώλ, πνηόηεηνο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, δνθηκαζηώλ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, επηκέηξεζεο θαη 
πιεξσκήο θηι., από ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
ηηο Εηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Κάζε Άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ Εηδηθή Πξνδηαγξαθή λνείηαη όηη απνηειεί έλα εληαίν ζύλνιν 
ζπκπιεξσκαηηθό ή δηεπθξηληζηηθό ην έλα ηνπ άιινπ. Άιισζηε ην Σηκνιόγην έρεη εθαξκνγή ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε (Δηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θηι.) θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο 

4. ην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο θάζε Άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ λνείηαη όηη έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «θαη θαηά 
ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή – Εηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ» 

5. Η ηηκή θάζε Άξζξνπ δηαθξίλεηαη ζε ηηκή έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ηηκή ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εξγαζηώλ θαη ηηκή έξγσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Οη ζσιελώζεηο πεδίνπ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο 
ζεσξνύληαη έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ. Οη ζσιελώζεηο εληόο αληιηνζηαζίσλ θαη θηηξηαθώλ έξγσλ 
ζεσξνύληαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 

6. ηα θνλδύιηα «Ηιεθηξνκεραλνινγηθά Έξγα» ησλ δηαθόξσλ Άξζξσλ πεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζύλδεζε ηνπ εμνπιηζκνύ από ηνλ αληίζηνηρν ηνπηθό πίλαθα, θαζώο επίζεο θαη 
όια ηα ζπζηήκαηα απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο. Αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά δελ πεξηιακβάλνληαη ην θέληξν 
ειέγρνπ, ν απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο, ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο θαη ηα αζζελή δίθηπα 
πεδίνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε 
εηδηθά Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

7. ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα ην όθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηα γεληθά 
έμνδα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε δέθα νθηώ επί ηνηο εθαηό (18%) θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν 
επί ηεο αμίαο όισλ ησλ εξγαζηώλ. Επίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απξόβιεπηεο δαπάλεο πνπ 
νξίδνληαη ζε

1
 δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

8. Η δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Εθαξκνγήο από ηνλ Αλάδνρν είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 
επί κέξνπο άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, όπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηπρόλ 
γεσηερληθέο έξεπλεο, πξόζζεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο θηι. 

9. ε ηδηαίηεξν Άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ 12κελε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ θαη' απνθνπή ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα 
θάζε είδνπο ρεκηθέο αλαιύζεηο, ζπληεξήζεηο ησλ κνλάδσλ θηι, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

10. ηηο θαη’απνθνπή ηηκέο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, πεξηιακβάλνληαη: 

 
 

 
 

1 ή 9% αληηζηνίρσο 
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10.1 Όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Φπζηθνύ 
Μέξνπο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο, ησλ ηεπρώλ θαη 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

10.2 Σηο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζύλδεζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηέινο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ δνθηκώλ, ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο νινθιήξσζεο, ζύκθσλα 
κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

10.3 «Κάζε δαπάλε γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 

11. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 
ηνπ όξνπ «θάζε δαπάλε») νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ 
ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ: 

11.1 Δαπάλεο γηα θάζε είδνπο θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα κεηαθνξάο, ηέιε, εηζθνξέο, θξαηήζεηο 
ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή ηξίησλ, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο γηα έξγα Δεκνζίσλ 
Επελδύζεσλ. 

11.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηόπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο θύιαμεο, 
επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο όισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθώλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ, 
ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε όιεο ηηο 
απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, ρακέλνπο ρξόλνπο κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο 
κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντόλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ 
ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο απόξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νπνησλδήπνηε 
πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ, θαζώο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

11.3 Δαπάλεο πξνκήζεηαο, δνθηκώλ ζην εξγνζηάζην, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, ζπλαξκνιόγεζεο, 
ελζσκάησζεο ζηα έξγα, ζηεξέσζεο, βαθήο (αλ απαηηείηαη) θαη δνθηκώλ επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όινπ 
ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκό απηό πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη απαξαίηεηεο 
εθεδξηθέο κνλάδεο γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε, ζε πεξίπησζε ζπλεζηζκέλεο βιάβεο, ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

11.4 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 
άιινπο εκεδαπνύο ή / θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θηι., όπσο απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε) θηι., δώξσλ ενξηώλ, επηδόκαηνο αδείαο θηι. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη 
δηεπζύλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή όρη πξνζσπηθνύ ησλ γξαθείσλ, 
εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θηι. εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν ηνπ 
έξγνπ ή άιινπ (εληόο θαη εθηόο ηεο Ειιάδνο). 

11.5 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο εμεύξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, 
νξγάλσζε, δηαξξύζκηζε θηι. ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνύο, ηηο παξνρέο 
λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ θαη ινηπώλ επθνιηώλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ 
εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

11.6 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ, θαζώο θαη νη 
δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 

11.7 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ, όηαλ ηνύην 
πξνβιέπεηαη, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

11.8 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινύ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ εμαζθάιηζεο ηνπ 
αλαγθαίνπ ρώξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ έξγσλ εμνπιηζκνύ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ, 
εξγαζίαο, βνεζεηηθώλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θηι., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
δαπαλώλ θνξηνεθθνξηώζεσλ θαη κεηαθνξώλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε 
ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, ησλ δαπαλώλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 
ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 
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11.9 Δαπάλεο ηθξησκάησλ θαη βνεζεηηθώλ γεληθά θαηαζθεπώλ θαζώο επίζεο θαη νη δαπάλεο γηα ηε 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο, ησλ νδώλ πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη ηηο πεγέο 
ιήςεο πιηθώλ. 

11.10 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξώλ, κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνύ 
εγθαηαζηάζεσλ θηι.) θαζώο θαη όιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηα πκβαηηθά 
Σεύρε. 

11.11 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή 
δαπαλώλ πξόιεςεο βιαβώλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

11.12 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ησλ δνθηκώλ όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο. Επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ 
Αλαδόρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία 
πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο, θηι.) 

11.13 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθόκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζώκαηα, ε 
κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιόγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θύιαμε θαη ε αζθάιηζε απηώλ, ε επηβάξπλζε ιόγσ 
απόζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (όπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε 
απηώλ καδί κε ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, 
ηα απαηηνύκελα θαύζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θηι. 

11.14 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο 
πξνζσξηλέο απνζέζεηο, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθώλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θηι. καδί 
κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθώλ, ώζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ. 

11.15 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απόδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνύ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ιόγσ ησλ 
εκπνδίσλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θηι. θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκόδηνη γηα απηά ηα εκπόδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΣΕ, 
ΕΤΔΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), όπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά 
θάζεηο από ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ιόγσ ησλ δπζρεξεηώλ πνπ ζα 
πξνθύςνπλ από ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο 
ηνπ θνηλνύ γεληθά). 

11.16 Οη δαπάλεο πξόζζεησλ εξγαζηώλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε 
παξαθώιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ 
γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδόκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

11.17 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηώλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιώζεσλ, αλαπαζζαιώζεσλ 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθώλ αζθαιεηώλ (REPERS) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηώλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηνπ παξόληνο 
Σηκνινγίνπ θαη ηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο, ε ζύληαμε θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο, εληνπηζκνύ θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηώπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 
ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη 
νξίδνληεο, πθηζηάκελα δίθηπα, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη γεληθόηεξα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

11.18 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπσο ππαξρόλησλ ηερληθώλ 
έξγσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε 
επηκεηξεηηθώλ ζηνηρείσλ από θνηλνύ κε ηνλ Επηβιέπνληα Μεραληθό θαη ε ζύληαμε (από ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκόδην 
έιεγρν. Επίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή. 

11.19 Οη δαπάλεο ζύληαμεο ζρεδίσλ θηι. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ δηθηύσλ, ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζώο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ 
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ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.20 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο, νη δαπάλεο άληιεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
όισλ ησλ επηθαλεηαθώλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξώλ, θαη νη δαπάλεο αληηζηεξίμεσλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ ππόςε έξγσλ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα Άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ 

11.21 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ε εθηύπσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, γηα ην θνηλό, κε 
ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν. 

11.22 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρώξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνύ θαη 
απαιιαγκέλνπ από μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντόληα εθζθαθώλ θιπ θαη ε απόδνζε, κεηά 
ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρώξνπ θαζαξνύ θαη ειεύζεξνπ από νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη 
εκπόδηα. 

11.23 Οη δαπάλεο γηα δηθαηώκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζόδσλ, επξεζηηερληώλ εθεπξέζεσλ 
θηι. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

11.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξόζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ 
ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ 
απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

11.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο όζσλ δηθηύσλ δηέξρνληαη από ηνλ ρώξν 
ή επεξεάδνληαη από ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρόλ 
πξνβιεκάησλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, 
ηόζν αζηηθά όζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

11.26 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

11.27 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο 
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

11.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκώλ ή νπώλ ζηα ηνηρώκαηα πθηζηάκελσλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ, θξεαηίσλ 
αγσγώλ ή ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηελ ζύλδεζε αγσγώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά, εθηόο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.29 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξόλν εγγύεζεο. 

11.30 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ έξγνπ. 

11.31 Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο. 

11.32 Οη δαπάλεο γηα ηνλ ηειηθό θαζαξηζκό ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ πξηλ ηελ παξάδνζε 
ηνπ πξνο ρξήζε. 

11.33 Οη δαπάλεο γηα ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

11.34 Οη ηπρόλ επηβαξύλζεηο από ηνλ εηδηθό ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

11.35 Όιεο νη ππόινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. 

12.
2 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί εληόο ηεο πθηζηάκελεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καξύζηνπ, ε 
νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ κε 
ηξόπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη, δηαθόπηεη, δπζρεξαίλεη, επηβαξύλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πθηζηάκελνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ, 
πνπ ηπρόλ πξνθιεζνύλ. 

 
 
 
 
 

 

2 Η παξάγξαθνο απηή ηίζεηαη ζηε πεξίπησζε επέθηαζεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
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Β. ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 11.. Φπζηθό Μέξνο 11:: Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε ηελ 
πθηζηάκελε 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ 
αθνξνύλ ηηο παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζόδνπ θαη ηελ πθηζηάκελε κνλάδα εζράξσζεο- 
εμάκκσζεο θαζώο θαη ηε λέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή), όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζόδνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηπρόλ 
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ζπξνθξάγκαηα) 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, πιήξνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνιν-γηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ πξνεπεμεξγαζίαο: compact ζύζηεκα εζράξσζεο - εμάκκσζεο - 
απνιίπαλζεο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο, θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ 
ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο ιπκάησλ, αέξα θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθό πιηθό, ηα 
ζπξνθξάγκαηα θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, ηνπ θξεαηίνπ εηζόδνπ (ε 
θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζύλδεζε από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη παξεκβάζεηο ζηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 
ιεηηνπξγνύλ σο εθεδξεία ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο 

 Οη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζύλδεζεο ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο κε ηελ πθηζηάκελε 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 105.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 120.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22.. Φπζηθό Μέξνο 22:: .. Γηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο ησλ βνζξνιπκάησλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ κνλάδαο βνζξνιπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ: ζύζηεκα εζράξσζεο 
- εμάκκσζεο - απνιίπαλζεο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 7 

 

 

 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο πξναεξηζκνύ βνζξνιπκάησλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο δεμακελήο βνζξνιπκάησλ: ζύζηεκα πξναεξηζκνύ, αληιίεο 
βνζξνιπκάησλ θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό 
ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο βνζξνιπκάησλ, αέξα θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθό πιηθό θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ βνζξνιπκάησλ (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ 
ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο 
ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη ηπρόλ παξεκβάζεηο ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο βνζξνιπκάησλ 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 110.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 33.. Φπζηθό Μέξνο 33:: Μεηξεηήο παξνρήο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
λένπ κεηξεηή παξνρήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θαλαιηνύ θαη ηεο ζηέλσζεο ηνπ λένπ κεηξεηή 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο, κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε θαη ηνλ απηνκαηηζκό 
ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 15.000,00 

(νινγξάθσο): Δεθαπέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 15.000,00 

(νινγξάθσο): Δεθαπέληε ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44.. Φπζηθό Μέξνο 44:: Μνλάδα βηνεπηινγήο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο βηνεπηινγήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο βηνεπηινγήο κηθξννξγαληζκώλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηε λέα δεμακελή βηνεπηινγήο: ζπζηήκαηα αλάκημεο θηι., κε ηελ 
ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 8 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 30.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηάληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 25.000,00 

(νινγξάθσο): Είθνζη πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 55.. Φπζηθό Μέξνο 55:: Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη 
θαζηδήζεωλ – Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ησλ 
λέσλ θξεαηίσλ κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη κνλάδαο θαζίδεζεο θαζώο θαη ην λέν αληιηνζηάζην 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ δηαλνκήο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηα θξεάηηα δηαλνκήο: ζπξνθξάγκαηα απνκόλσζεο θηι. 

 Η θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνύ κέξνπο ηνπ λένπ αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζην λέν αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο: αληιίεο 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη 
ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιύνο κε όια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό πιηθό, δηθιείδεο 
θηι. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66.. Φπζηθό Μέξνο 66:: Μνλάδεο απνθωζθόξωζεο- απνληηξνπνίεζεο 
αεξηζκνύ -- παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ -- θηίξην θπζεηήξωλ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή αεξηζκνύ (αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ησλ λέσλ δεμακελώλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ θαη απνληηξνπνίεζεο 
θαζώο θαη ηεο λέαο δεμακελήο αεξηζκνύ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνπο βηνινγηθνύο αληηδξαζηήξεο: ζπζηήκαηα αλάκημεο, ζπζηήκαηα 
αεξηζκνύ, αληιίεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο, ππεξρεηιηζηέο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από 
ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 9 

 

 

 

 Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξίνπ θπζεηήξσλ 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 310.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηαθόζηεο δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 300.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηαθόζηεο ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 120.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 77.. Φπζηθό Μέξνο 77:: Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή θαζίδεζεο (αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο θαζίδεζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ: ζπξνθξάγκαηα 
απνκόλσζεο, ζαξσηέο θαζίδεζεο, ζπζηήκαηα απαγσγήο επηπιεόλησλ, ππεξρεηιηζηέο θαη θξάγκαηα 
εξεκίαο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 160.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 160.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 88.. Φπζηθό Μέξνο 88:: Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο ηιύνο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεξίζζεηαο ηιύνο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Ο εμνπιηζκόο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο: αλαδεπηήξεο/ζύζηεκα αεξηζκνύ θηι. κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο: αληιίεο ηξνθνδόηεζεο, ζπγθξνηήκαηα πάρπλζεο 
/αθπδάησζεο, δηαηάμεηο απνκάθξπλζεο αθπδαησκέλεο ηιύνο, ζπγθξόηεκα πξνεηνηκαζίαο 
πνιπειεθηξνιύηε, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θηι. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη 
ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ 
ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο 
ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 10 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 100.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηό ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 210.000,00 

(νινγξάθσο): Δηαθόζηεο δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 70.000,00 

(νινγξάθσο): Εβδνκήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 99.. Φπζηθό Μέξνο 99:: Μνλάδα απνιύκαλζεο 
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
επέθηαζε θαη αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο απνιύκαλζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο ρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ απνρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή νηθίζθνπ απνιύκαλζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ρισξίσζεο/απνρισξίσζεο: δνρεία απνζή- 
θεπζεο δηαιύκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο, αλαδεπηήξαο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ 
ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο ρισξησηηθνύ θαη απνρισξησηηθνύ κέζνπ θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη 
δηαθνπηηθό πιηθό θηι. 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ρεκηθήο απνθσζθόξσζεο: δνρεία απνζήθεπζεο 
δηαιύκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 80.000,00 

(νινγξάθσο): Ογδόληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 11 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1100.. Φπζηθό Μέξνο 1100:: Φξεάηην εμόδνπ - Πξνζζήθε ζηνκίωλ ζην δηαρπηήξα 
ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζαιάζζηνπ αγωγνύ  
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ εμόδνπ θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζηνκίσλ δηάρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1111.. Φπζηθό Μέξνο 1111:: Κηίξην ελέξγεηαο -- δηαλνκή ελέξγεηαο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δηαλνκήο ελέξγεηαο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν λέν θηίξην ππνζηαζκνύ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (εμαεξηζκόο, θσηηζκόο θηι.) 

 Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο, ν κεηαζρεκαηηζηήο, ν γεληθόο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, ην 
ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, νη θαισδηώζεηο εληόο ηνπ ππνζηαζκνύ θηι. 

 Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο 

 Oη θαισδηώζεηο ηξνθνδόηεζεο ησλ ηνπηθώλ πηλάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελώζεσλ, θξεαηίσλ 
θηι. 

 Η αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα γείσζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 80.000,00 

(νινγξάθσο): Ογδόληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 140.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1122.. Φπζηθό Μέξνο 1122:: Αγωγνί ιπκάηωλ θαη ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ησλ δηθηύσλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ θαη ηιύνο όπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλακόξθσζε ησλ δηθηύσλ πεδίνπ: ιπκάησλ, ηιύνο, παξάθακςεο: πηεζηηθνί αγσγνί, αγσγνί 
βαξύηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξεαηίσλ ζπκβνιήο, ζηξνθήο, 
δηθιείδσλ θηι. 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 12 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 110.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

   

ΑΡΘΡΟ 1133.. Φπζηθό Μέξνο 1133:: Όξγαλα κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ -- εξγαζηεξηαθόο 
εμνπιηζκόο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε θαη ξύζκηζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, 
θαηαγξαθήο θηι. θαζώο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 10.000,00 

(νινγξάθσο): Δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 20.000,00 

(νινγξάθσο): Είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1144.. Φπζηθό Μέξνο 1144:: Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ- κνλάδωλ, 
ειεθηξνθωηηζκνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίσλ-κνλάδσλ, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο, όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1155.. Φπζηθό Μέξνο 1155:: Αλαδηάηαμε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλαδηάηαμε θαη ξύζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Σα ηνπηθά εξκάξηα απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 13 

 

 

 Η αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 Οη θαισδηώζεηο ζύλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο κε θάζε ηνπηθό εξκάξην, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελώζεσλ πξνζηαζίαο, θξεαηίσλ θηι. 

 Σν ζύλνιν ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάζε άιιν δίθηπν αζζελώλ ξεπκάησλ, 
όπσο κεηάδνζεο θσλήο, CCTV θιπ. 

 Σν δίθηπν ππξαλίρλεπζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 140.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

   

   

ΑΡΘΡΟ 1166.. Φπζηθό Μέξνο 1166:: Γίθηπν νδνπνηίαο -- δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ -- δίθηπα νκβξίωλ, ζηξαγγηδίωλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ 
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο, όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη αθνξνύλ: 

 Η δηακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ησλ θιηλώλ μήξαλζεο 

 Σν δίθηπν νκβξίσλ 

 Οη ηπρόλ πξόζζεηεο θπηνθαιύςεηο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πεξίθξαμεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ 

 Οη αληιίεο ζηξαγγηδίσλ, πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο 
απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε όια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό πιηθό, θηι. 

 Σν δίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ 

 Η αλαδηάηαμε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ππξόζβεζεο 

 Οη απαηηνύκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 70.000,00 

(νινγξάθσο): Εβδνκήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 14 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1177.. Φπζηθό Μέξνο 1177:: 1122--κκεελλεε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 
ΔΔΛ από ηνλ Αλάδνρν 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε Δνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ησλ έξγσλ 
από ηνλ Αλάδνρν γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

 
 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 

 

 
Κάξπζηνο Ννέκβξηνο 2018 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

________________ 

Παληέξεο Νηθόιανο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

 

 

 

_________________ 

Ξπλνγαιάο Ισάλλεο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γ/ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Βαξειάο Κωλζηαληίλνο 

Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

 

 


