
 

K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS .doc                                 N0900b/5154  
 

 
 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

    

 
 
 

ΕΡΓΟ : 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού 
Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a)”  

 
1.972.000 Ευρώ 

 
 

Μάιος 2012 
 



  

K:\N0900a\cons\tefhi\TM.doc   1    N0900a/5146/B06 

 
 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων  
Με Τη Μέθοδο Των Τεχνητών Υγροτόπων του 
Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων 
(Ν0900a)” 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...............................................................................................................2 

Β. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ...........................................6 

ΑΡΘΡΟ 1. Φυσικό Μέρος 1: Προκαταρκτική επεξεργασία λυµάτων και βοθρολυµάτων ......................... 6 

ΑΡΘΡΟ 2. Φυσικό Μέρος 2: Προεπεξεργασία βοθρολυµάτων.................................................................. 6 

ΑΡΘΡΟ 3. Φυσικό Μέρος 3: Κλίνες φυτών επεξεργασίας-Μερισµός παροχής ......................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 4. Φυσικό Μέρος 4: Χλωρίωση-Αποχλωρίωση καθαρών ............................................................ 7 

ΑΡΘΡΟ 5. Φυσικό Μέρος 5: Λίµνη (-ες) ωρίµανσης................................................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ 6. Φυσικό Μέρος 6: Κλίνη (-ες) ξήρανσης ................................................................................... 8 

ΑΡΘΡΟ 7. Φυσικό Μέρος 7: Άντληση και αποθήκευση βιοµηχανικού νερού........................................... 8 

ΑΡΘΡΟ 8. Φυσικό Μέρος 8: Έργα υποδοµής και βοηθητικά συστήµατα.................................................. 8 

ΑΡΘΡΟ 9. Φυσικό Μέρος 9: Έργα επιφανειακής διάθεσης εντός χώρου εγκατάστασης........................... 9 

ΑΡΘΡΟ 10. Φυσικό Μέρος 10: Έργα επιφανειακής διάθεσης εκτός χώρου εγκατάστασης ........................ 9 

ΑΡΘΡΟ 11. Φυσικό Μέρος 11: Λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο ........................... 10 

 

 



  

K:\N0900a\cons\tefhi\TM.doc   2    N0900a/5146/B06 

ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
1. Τα περιεχόµενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιµές των επιµέρους Άρθρων του Έρ-

γου. Κάθε Άρθρο περιλαµβάνει όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού και όλο τον εγκαθιστάµενο εξοπλισµό. Οι 
κατωτέρω τιµές των κατ’ αποκοπή τµηµάτων έχουν υπολογισθεί κατόπιν προµετρήσεων των εργασιών στις 
οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και χρησιµοποιώντας τις εγκεκριµένες τιµές εργασιών και υλικών 
του Τιµολογίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Η περιγραφή των περιλαµβανοµένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση και στο Τεύχος της Τε-
χνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες της 
οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και εξοπλισµός για την ποιοτική, 
άρτια και ολοκληρωµένη κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά δεν µνη-
µονεύονται ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

3. Τα άρθρα του Τιµολογίου συµπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, ποιότη-
τος υλικών και κατασκευών, δοκιµασιών ελέγχου και παραλαβής, επιµέτρησης και πληρωµής κτλ., από τα 
αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, την Τεχνική Περιγραφή και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Κά-
θε Άρθρο του Τιµολογίου µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, την Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική 
Προδιαγραφή νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συµπληρωµατικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. 
Άλλωστε το Τιµολόγιο έχει εφαρµογή  σε συνδυασµό και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη (∆ιακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια της µελέτης 

4. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιµολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα λοι-
πά σύµφωνα µε την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου» 

5. Η τιµή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιµή έργων πολιτικού µηχανικού και τιµή ηλεκτροµηχανολογικών εργα-
σιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήµατά τους θεωρούνται έργα πολιτικού µηχανικού. Οι σωληνώσεις 
εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων θεωρούνται ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατά-
σταση και διασύνδεση του εξοπλισµού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα συστή-
µατα αυτόµατης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά. δεν περιλαµβάνονται το κέντρο ελέγχου, ο αυτοµα-
τισµός λειτουργίας, τα όργανα µέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που απαιτούνται για 
τη λειτουργία των επιµέρους µονάδων, τα οποία περιλαµβάνονται σε ειδικά Άρθρα του Τιµολογίου. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιµές δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα γενικά έξοδα τα 
οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων 
των εργασιών. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%).  

8. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – 
Μελέτης Εφαρµογής από τον Ανάδοχο, Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται το όφελος και γενικά έξοδα (18%) 
του εργολάβου. Στην κατ' αποκοπή τιµή για την εκπόνηση της µελέτης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους 
δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κτλ. 

9. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπάνη για την 15µηνη λειτουργία και συντήρηση των 
έργων από τον Ανάδοχο, περιλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Κυρίου του Έργου. 
Στην κατ' αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για κάθε είδους χηµικές αναλύσεις, συ-
ντηρήσεις των µονάδων κτλ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Στις κατ’αποκοπή τιµές του παρόντος Τιµολογίου, περιλαµβάνονται: 

10.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού Μέρους, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης 
και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

10.2 Τις δαπάνες για την προµήθεια υλικών και εξοπλισµού, για την πλήρη κατασκευή, για την εγκατάσταση και 
διασύνδεση όλου του εξοπλισµού  και τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, την θέση σε 
αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτη-
σης.  

10.3 «Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντε-
χνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.  
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11. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 
«κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµο-
λογίου: 

11.1 ∆απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα µεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του ∆η-
µοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας για έργα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

11.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργα-
σίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωµατουµένων και µη, που 
είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµέ-
νους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και 
χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊό-
ντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου. 

11.3 ∆απάνες προµήθειας, δοκιµών στο εργοστάσιο, µεταφοράς, αποθήκευσης, συναρµολόγησης, ενσωµάτωσης 
στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιµών επί τόπου των έργων όλου του εξοπλισµού των µο-
νάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές µονάδες για την οµαλή και 
απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισµένης βλάβης, λειτουργία της εγκατάστασης. 

11.4 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµε-
δαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., δώρων 
εορτών, επιδόµατος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ει-
δικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ. ηµεδαπού ή αλλο-
δαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

11.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, 
διαρρύθµιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύµφωνα µε την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

11.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απο-
µάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

11.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, όταν τούτο προβλέ-
πεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.. 

11.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο 
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των 
προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, των δαπανών απο-
µάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό απο-
δεκτό από την Υπηρεσία.  

11.9 ∆απάνες ικριωµάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών. 

11.10 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων 
κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συµβατικά Τεύχη.  

11.11 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόλη-
ψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

11.12 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιµών όπως προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επι-
σηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται 
και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση 
εργασίας, κτλ.) 

11.13 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που  απαιτού-
νται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµο-
λόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συ-
ντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµα-
τος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση 
µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ. 
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11.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρι-
νές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κτλ. µαζί µε την εργασία ε-
µπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορι-
σµών που θα ισχύουν. 

11.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλε-
σης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για 
αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επί-
σης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω 
των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά). 

11.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση 
της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

11.17 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωρο-
σταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβο-
νται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιµολογίου και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτη-
σης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή ε-
κτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των 
εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδά-
τινοι ορίζοντες, υφιστάµενα δίκτυα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου. 

11.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και 
λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοι-
νού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί 
τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 

11.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργα-
σιών δικτύων, ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι ερ-
γασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρο-
νται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

11.20 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιµαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την αντιµετώπιση όλων των ε-
πιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής 
των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιµολογίου 

11.21 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς 
το έργο. 

11.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου 
από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

11.23 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. µε 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

11.24 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, 
για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή 
τους. 

11.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται από τον χώρο ή επηρε-
άζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την 
εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

11.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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11.27 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων και τις κείµενες διατάξεις. 

11.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων οικοδοµικών έργων, φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου. 

11.29 Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης. 

11.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου. 

11.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

11.32 Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισµό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παράδοση του προς 
χρήση. 

11.33 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων και των λειτουργου-
σών εγκαταστάσεων. 

11.34 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 

11.35 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα συµβατικά τεύ-
χη του έργου. 
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΤΤ’’   ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  11::   ΠΠρροοκκααττααρρκκττιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  λλυυµµάάττωωνν  κκααιι  ββοοθθρροολλυυ--
µµάάττωωνν  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες των 
έργων προεπεξεργασίας λυµάτων και βοθρολυµάτων.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του φρεατίου άφιξης, των διωρύγων εσχάρωσης και του φρεατίου/διώρυγας µέτρησης παροχής ει-
σόδου 

• Η κατασκευή του κτιρίου προκαταρκτικής επεξεργασίας, περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός)  

• Η κατασκευή της δίδυµης δεξαµενής Imhoff 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού επεξεργασίας: σύστηµα διάχυσης φρεατίου άφιξης, εσχάρες, συστήµατα µετα-
φοράς και συµπίεσης, κτλ., µε την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουρ-
γίας 

• Η εγκατάσταση του µετρητή παροχής εισόδου 

• Η εγκατάσταση του συστήµατος επεξεργασίας βοθρολυµάτων κτλ., µε την ηλεκτρική  διασύνδεση από τον τοπι-
κό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

• Η εγκατάσταση του συστήµατος απόσµησης του κτιρίου προεπεξεργασίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, αέρα κτλ. µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό, κτλ. 

• Ο εξοπλισµός µέτρησης της ποιότητας των λυµάτων 

 

(€): 56.500,00   
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια 

(€):130.500,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Εκατόν τριάντα χιλιάδες πεντακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  22::   ΠΠρροοεεππεεξξεερργγαασσίίαα  ββοοθθρροολλυυµµάάττωωνν      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες της 
µονάδας προεπεξεργασίας των βοθρολυµάτων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή της δεξαµενής βοθρολυµάτων 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων: σύστηµα αερισµού, αντλίες βοθρολυµάτων 
κτλ., µε την ηλεκτρική  διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης βοθρολυµάτων, αέρα κτλ. µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό κτλ. 

 

(€):23.500,00   
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

(€):19.700,00    
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): ∆εκαεννιά χιλιάδες επτακόσια 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  33::   ΚΚλλίίννεεςς  φφυυττώώνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς--ΜΜεερριισσµµόόςς  ππααρροοχχήήςς        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και τα έρ-
γα πρασίνου των κλινών δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µε φυτά σταδίου Ι και ΙΙ, όπως περιγράφονται στις σχετικές τε-
χνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή των φρεατίων τροφοδοσίας των κλινών 

• Η κατασκευή των κλινών δευτεροβάθµιας επεξεργασίας σταδίου Ι 

• Η κατασκευή των κλινών δευτεροβάθµιας επεξεργασίας σταδίου ΙΙ 

• Οι υδραυλικές συνδέσεις και οι αγωγοί, τα υλικά πλήρωσης και τα φυτά των κλινών επεξεργασίας, καθώς και 
όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα κτλ για την ορθή κατασκευή και αποδοτική λειτουργία της µονάδας. 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού στις κλίνες: ηλεκτροβάνες, δικλείδες αποµόνωσης, κτλ., µε την ηλεκτρική  δια-
σύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

 

(€): 481.100,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Τετρακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες εκατό 

(€): 29.000,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Είκοσι εννιά χιλιάδες 

(€): 27.000,00  
Έργα Πρασίνου 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  44::   ΧΧλλωωρρίίωωσσηη--ΑΑπποοχχλλωωρρίίωωσσηη  κκααθθααρρώώνν  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες της 
µονάδας χλωρίωσης-αποχλωρίωσης όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περι-
οριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του φρεατίου/διώρυγας µέτρησης της παροχής 

• Η κατασκευή της δεξαµενής χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, περιλαµβανοµένου του φρεατίου δειγµατοληψίας  

• Η κατασκευή του οικίσκου χηµικών περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρι-
κές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός) 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού: θυροφράγµατα αποµόνωσης, δοχεία χηµικών, δοσοµετρικές διατάξεις, αναδευ-
τήρας φρεατίου αποχλωρίωσης κτλ., µε την ηλεκτρική  διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό 
λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, χηµικών κτλ. µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό κτλ 

 

(€): 26.000,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Είκοσι έξι χιλιάδες 

(€): 16.000,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): ∆εκαέξι χιλιάδες 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  55::   ΛΛίίµµννηη  ((--εεςς))  ωωρρίίµµααννσσηηςς        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες των 
λιµνών ωρίµανσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περι-
λαµβάνονται:  

• Η κατασκευή λιµνών ωρίµανσης 
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• Οι υδραυλικές συνδέσεις και οι αγωγοί µε όλα τα εξαρτήµατα, τα γεωσυνθετικά υλικά στεγάνωσης των λιµνών, 
θυροφράγµατα παράκαµψης, κτλ 

 

(€): 63.200,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια 

(€): 3.800,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Τρεις χιλιάδες οκτακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  66::   ΚΚλλίίννηη  ((--εεςς))  ξξήήρρααννσσηηςς  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού των κλινών ξήρανσης, όπως περιγράφονται 
στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή των κλινών ξήρανσης 

• Οι υδραυλικές συνδέσεις και οι αγωγοί µε όλα τα εξαρτήµατα, τα υλικά πλήρωσης, κτλ 

 

(€): 8.400,00 Οκτώ χιλιάδες τετρακόσια 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως):  

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  77::   ΆΆννττλληησσηη  κκααιι  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκοούύ  ννεερροούύ        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την 
αποθήκευση και διάθεση του βιοµηχανικού νερού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού 

• Το πιεστικό συγκρότηµα βιοµηχανικού νερού  

• Οι σωληνώσεις του συγκροτήµατος βιοµηχανικού νερού µε όλα τα εξαρτήµατα, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 

 

(€): 10.800,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες οκτακόσια 

(€): 6.300,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Έξι χιλιάδες τριακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  88::   ΈΈρργγαα  υυπποοδδοοµµήήςς  κκααιι  ββοοηηθθηηττιικκάά  σσυυσσττήήµµαατταα    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και τα έρ-
γα πρασίνου που αφορούν στα βοηθητικά δίκτυα, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Τα δίκτυα πόσιµου νερού, βιοµηχανικού νερού, οµβρίων και του δικτύου άρδευσης  

• Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδροµίων, οι χαλικοστρώσεις κτλ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Οι φυτοκαλύψεις  

• Η περίφραξη 

• Ο γενικός πίνακας διανοµής χαµηλής τάσης, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, οι καλωδιώσεις εντός του υποσταθ-
µού κτλ. 
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• Οι τοπικοί πίνακες διανοµής 

• Oι καλωδιώσεις τροφοδότησης των τοπικών πινάκων περιλαµβανοµένων των σωληνώσεων, φρεατίων κτλ. 

• Η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης και τα συστήµατα γείωσης 

• Το δίκτυο και οι διατάξεις εξωτερικού φωτισµού 

 

(€): 51.000,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Πενήντα µία χιλιάδες 

(€): 81.600,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Ογδόντα µία χιλιάδες εξακόσια 

(€): 4.600,00  
Έργα Πρασίνου 

(ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  99::   ΈΈρργγαα  εεππιιφφααννεειιαακκήήςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  εεννττόόςς  χχώώρροουυ  εεγγκκααττάά--
σστταασσηηςς  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες για την επιφανειακή διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων προς 
άρδευση χώρου πρασίνου εντός του χώρου της εγκατάστασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται: 

• Οι εκσκαφές και η διαµόρφωση του χώρου επιφανειακής διάθεσης 

• Οι φυτοκαλύψεις 

• Οι σωληνώσεις µεταφοράς και διανοµής µε τα εξαρτήµατά τους, κτλ 

 

(€): 27.900,00  
Έργα Πρασίνου 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1100::   ΈΈρργγαα  εεππιιφφααννεειιαακκήήςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  εεκκττόόςς  χχώώρροουυ  εεγγκκααττάά--
σστταασσηηςς  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες για την επιφανειακή διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων προς 
άρδευση χώρου πρασίνου εκτός του χώρου της εγκατάστασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνεται: 

• Η περίφραξη του χώρου 

• Οι εκσκαφές και η διαµόρφωση του χώρου επιφανειακής διάθεσης 

• Οι φυτοκαλύψεις 

• Οι σωληνώσεις µεταφοράς και διανοµής µε τα εξαρτήµατά τους, κτλ 

 

(€): 44.400,00  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 

(€): 28.000,00  
Έργα Πρασίνου 

(ολογράφως): Είκοσι οκτώ χιλιάδες 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1111::   ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττηηςς  ΕΕΕΕΛΛ  ααππόό  ττοονν  ΑΑννάάδδοο--
χχοο  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης καθώς και την 
συντήρηση του συνόλου των έργων της εργολαβίας για διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών µαζί µε την εκπαίδευση του 
προσωπικού σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  

 

(€): 40.000,00  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες 
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Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Θωµάς Νεράντζης 

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου 
και ΕΧ ∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αι-

γαίου 

 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ΄αριθµ 708/19/14-3-2012 

απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆ιευθυντής Έργων Βορείου Αιγαίου και 
ΕΧ ∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου 

 

 

 

 

 

 




