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ΑΑ..  ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

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 ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ. 

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 Γεκνπξάηεζεο. 

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 Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Κάζε Άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κε 

ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ Δηδηθή 

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 (Γηαθήξπμε, 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 – 

Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ 

έξγνπ» 

5. Η ηηκή θάζε Άξζξνπ δηαθξίλεηαη ζε ηηκή έξγσλ πδξαπιηθώλ, νηθνδνκηθώλ, ηηκή 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη ηηκή έξγσλ θαζαξηζκνύ θαη επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ. Οη ζσιελώζεηο πεδίνπ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζεσξνύληαη έξγα πδξαπιηθά. 

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 
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θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν επί ηεο αμίαο όισλ ησλ εξγαζηώλ. Δπίζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη απξόβιεπηεο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

8. ε ηδηαίηεξν Άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

Οξηζηηθήο Μειέηεο – Μειέηεο Δθαξκνγήο από ηνλ Αλάδνρν, ηε δαπάλε απηή 

πεξηιακβάλεηαη ην όθεινο θαη γεληθά έμνδα (18%) ηνπ εξγνιάβνπ. ηελ θαη' απνθνπή 

ηηκή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο 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 6κελε Γνθηκαζηηθή 

Λεηηνπξγία 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: 

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 Γεκνπξάηεζεο 

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 Γεκνπξάηεζεο.  

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 Γαπάλεο γηα θάζε είδνπο θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα κεηαθνξάο, ηέιε, εηζθνξέο, 

θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο γηα 

έξγα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. 

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 
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απόξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ 

ζα ηζρύνπλ, θαζώο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

11.3 Γαπάλεο 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 Διιάδνο). 

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 Γεκνπξάηεζεο.. 

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.  

11.9 Γαπάλεο 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.  
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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. Δπηζεκαίλεηαη 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., 

ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑ 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 
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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 Δπηβιέπνληα Μεραληθό θαη ε ζύληαμε 

(από ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη 

γηα αξκόδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο 

θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο 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 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. 
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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 ΑΤ θαη ΦΑΤ θαη 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. 
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  Σελίδα 7 

 

ΒΒ..  ΚΚΑΑΣΣ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΣΣΙΙΜΜΔΔ  ΔΔΠΠΙΙΛΛΔΔΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΓΓΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  11::  ΈΈξξγγαα  εεηηζζόόδδννππ  ––  ΠΠξξννεεππεεμμεεξξγγααζζίίαα  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, από ην ζεκείν άθημεο ζην όξην ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη θαη ην θξεάηην εμόδνπ ηεο 

εμάκκσζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ άθημεο, ησλ δησξύγσλ εζράξσζεο θαη ησλ δεμακελώλ εμάκκσζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ εζράξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο)  

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο: εζράξεο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη 

ζπκπίεζεο, γέθπξα εμάκκσζεο, ζύζηεκα δηάρπζεο, θπζεηήξεο, αληιίεο άκκνπ, δηαρσξηζηήο 

άκκνπ 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. 

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€33.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Οηθνδνκηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€7.000,00 

ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€20.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€50.000,00 

ΠΔΝΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 8 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  22::  ΒΒηηννιιννγγηηθθόόοο  ααλληηηηδδξξααζζηηήήξξααοο    

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηνπ 

βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ δηαλνκήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ δηαλνκήο  

 Η θαηαζθεπή ησλ βηνινγηθώλ αληηδξαζηήξσλ (επηινγέαο κηθνξνξγαληζκώλ - δεμακελέο 

ληηξνπνίεζεο-απνληηξνπνίεζεο)θαη ηνπ θξεαηίνπ εμόδνπ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνπο βηνινγηθνύο αληηδξαζηήξεο: ζπξνθξάγκαηα 

απνκόλσζεο, ζπζηήκαηα αλάκημεο, ζπζηήκαηα αεξηζκνύ, αληιίεο εζσηεξηθήο 

αλαθπθινθνξίαο,  ππεξρεηιηζηέο θαη θξάγκαηα εξεκίαο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε 

από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ  απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€):  

(νινγξάθσο): 

€164.000,00 

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΣΔΔΡΙ 

ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Οηθνδνκηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€):  

(νινγξάθσο): 

€36.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€20.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€50.000,00 

ΠΔΝΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

  

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 9 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  33::  ΓΓεεππηηεεξξννββάάζζκκηηαα  θθααζζίίδδεεζζεε      

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ δηαλνκήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηνπ κεξηζηή παξνρήο 

 Η θαηαζθεπή ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο  

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο: 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 Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€58.000,00 

ΠΔΝΗΝΣΑ ΟΥΣΩ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€20.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€30.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

  

 

 

 

 

 

  

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 10 

 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  44::  ΣΣξξηηηηννββάάζζκκηηαα  εεππεεμμεεξξγγααζζίίαα        

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηεο 

κνλάδαο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο από ηελ έμνδν ησλ ΓΣΚ, κέρξη ηελ έμνδν ην θξεάηην εμόδνπ 

ηεο ΔΔΛ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη 

πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο – απνρισξίσζεο θαη ηνπ κεηαεξηζκνύ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ δεηγκαηνιεςίαο  

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο: ζπξνθξάγκαηα απνκόλσζεο, 

δνρεία ρεκηθώλ, δνζνκεηξηθέο δηαηάμεηο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή   δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό 

πίλαθα θαη ηνλ  απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο ιπκάησλ, ρεκηθώλ, αέξα, θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη 

δηαθνπηηθό πιηθό θηι. 

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€77.000,00 

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΦΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ 

ΔΤΡΩ 

Έξγα Οηθνδνκηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€20.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€40.000,00 

ΑΡΑΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 11 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  55::  ΈΈξξγγαα  δδηηάάζζεεζζεεοο        

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ησλ έξγσλ δηάζεζεο από ην θξεάηην 

εμόδνπ ηεο ΔΔΛ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  66::  ΑΑλληηιιηηννζζηηάάζζηηνν  ααλλααθθππθθιιννθθννξξίίααοο  θθααηη  ππεεξξίίζζζζεεηηααοο  

ηηιιύύννοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ  

 Οη 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, 

θσδσλνεηδείο δηθιείδεο θηι. 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€22.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Οηθνδνκηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€4.000,00 

ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€8.000,00 

ΟΥΣΩ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 12 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  77::  ΜΜννλλάάδδαα  ππάάρρππλλζζεεοο  ––  ααθθππδδάάηηωωζζεεοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηεο 

κνλάδαο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεξίζζεηαο ηιύνο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πάρπλζεο αθπδάησζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο)  

 Ο εμνπιηζκόο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο: αλαδεπηήξεο θηι. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε 

από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ  απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο: αληιίεο ηξνθνδόηεζεο, ζπγθξνηήκαηα 

πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο, δηαηάμεηο απνκάθξπλζεο αθπδαησκέλεο ηιύνο, ζπγθξόηεκα 

πξνεηνηκαζίαο πνιπειεθηξνιύηε, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θηι. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε 

από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ  απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€28.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΟΥΣΩ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Οηθνδνκηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€52.000,00 

ΠΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€32.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€60.000,00 

ΔΞΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

  

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 13 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  88::  ΜΜννλλάάδδαα  ααππόόζζκκεεζζεεοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο απόζκεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα από ηηο επηκέξνπο απνζκνύκελεο 

πεξηνρέο   

 Οη κνλάδεο απόζκεζεο πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο θαη 

ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο 

 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€3.000,00 

ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 80 

 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 14 

 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  99::  ΒΒααζζηηθθάά  δδίίθθηηππαα  έέξξγγννππ        

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ησλ δηθηύσλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ, ηιύνο, 

αέξα, ρεκηθώλ θαη ζηξαγγηδίσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Η θαηαζθεπή δηθηύσλ πεδίνπ: ιπκάησλ, ηιύνο, αέξα, ρεκηθώλ, παξάθακςεο θαη ζηξαγγηδίσλ: 

πηεζηηθνί αγσγνί, αγσγνί βαξύηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θξεαηίσλ ζπκβνιήο, ζηξνθήο, δηθιείδσλ θηι.,  

 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 ζηξαγγηδίσλ κε όια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό 

πιηθό, θηι. 

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6730 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€60.000,00 

ΔΞΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€52.000,00 

ΠΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 15 

 

 

 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1100::  ΒΒννεεζζεεηηηηθθάά  δδίίθθηηππαα  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ όισλ ησλ βνεζεηηθώλ δηθηύσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Σα δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ, βηνκεραληθνύ λεξνύ, ππξόζβεζεο θαη ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο  

 Σν πηεζηηθό ζπγθξόηεκα βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππξόζβεζεο  

 Οη ζσιελώζεηο ησλ ζπγθξνηεκάησλ βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη ππξόζβεζεο, κε όια ηα 

εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό πιηθό, θηι. 

 

 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€21.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΜΙΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€20.000,00 

ΔΙΚΟΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

  

  

  

  

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 16 

 

 

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1111::  ΓΓηηαακκόόξξθθωωζζεε  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ρρώώξξννππ  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο: γεληθέο εθζθαθέο, εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ, θαζώο 

επίζεο θαη νη επηρώζεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Σν δίθηπν νκβξίσλ  

 Σν δίθηπν εζσηεξηθήο νδνπνηίαο, ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ, νη ραιηθνζηξώζεηο θηι. 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Οη θπηνθαιύςεηο  

 Η πεξίθξαμε 

 Σν δίθηπν θαη νη δηαηάμεηο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ 

 Σν ηειεθσληθό δίθηπν  

 

Έξγα Τδξαπιηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6730 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€166.000,00 

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ 

ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€12.000,00 

ΓΩΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

  

  

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 17 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1122::  ΚΚηηίίξξηηνν  δδηηννίίθθεεζζεεοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ απνβιήησλ ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο), όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Έξγα Οηθνδνκηθά   

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€95.000,00 

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ 

ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€10.000,00 

ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1133::  ΒΒννεεζζεεηηηηθθόόοο  εεμμννππιιηηζζκκόόοο      

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ βνεζεηηθνύ 

εμνπιηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.9 ηνπ Σεύρνπο 3 (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο) θαη ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€13.000,00 

ΓΔΚΑ ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€14.000,00 

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ 

ΔΤΡΩ 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 18 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1144::  ΓΓηηααλλννκκήή  εελλέέξξγγεεηηααοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εξγαζίεο ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν θηίξην ππνζηαζκνύ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (εμαεξηζκόο, θσηηζκόο 

θηι.) 

 Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο, νη κεηαζρεκαηηζηέο, 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 πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνύ – νδηθνύ θσηηζκνύ ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 Η αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα γείσζεο 

 

Έξγα Οηθνδνκηθά   

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€35.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 81 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€90.000,00 

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 19 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1155::  ΚΚέέλληηξξνν  εειιέέγγρρννππ  θθααηη  ααππηηννκκααηηηηζζκκόόοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  

––  ΑΑζζζζεελλήή  ξξεεύύκκααηηαα  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ, 

όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 Σα ηνπηθά εξκάξηα απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπο 

 Η αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 Οη θαισδηώζεηο ζύλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 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. 

 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€34.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΙ ΥΙΛΙΑΓΔ 

ΔΤΡΩ 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1166::  ΌΌξξγγααλλαα  κκέέηηξξεεζζεεοο      

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε θαη ξύζκηζε ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο, θαηαγξαθήο θηι., όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€7.000,00 

ΔΠΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€30.000,00 

ΣΡΙΑΝΣΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 20 

 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177..  ΦΦππζζηηθθόό  ΜΜέέξξννοο  1177::  ΓΓννθθηηκκααζζηηηηθθήή  ΛΛεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  ΔΔΔΔΛΛ  ααππόό  ηηννλλ  

ΑΑλλάάδδννρρνν  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό πεξηιακβάλεη ηε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ γηα δηάζηεκα 
1
 έμη (6) 

κελώλ καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα Σεύρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

 

Έξγα Οηθνδνκηθά   

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6311 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€5.000,00 

ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 87 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€12.000,00 

ΓΩΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

Έξγα Καζαξηζκνύ θαη Δπεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ 

Κσδ. Αξηζκόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 87 

(€): 

(νινγξάθσο): 

€45.000,00 

ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
  Ορίζεηαι καηά περίπηωζη η διάρκεια ηης δοκιμαζηικής λειηοσργίας ηων έργων από ηον Ανάδοτο 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 

Δήμου Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 21 

 

ΟΟξξηηζζηηηηθθήή  κκεειιέέηηεε  θθααηη  κκεειιέέηηεε  εεθθααξξκκννγγήήοο  

Σν Φπζηθό Μέξνο απηό θαιύπηεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, όισλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 

Σεύρνο 4 (Καλνληζκόο Μειεηώλ). 

 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
(€): 

(νινγξάθσο): 

€110.000,00 

ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 

   

   

   

  

 

Οξεζηηάδα Ιαλνπάξηνο 2020 

 

  

 

      



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του Δήμου 

Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 22 

 

 

ΓΓ..  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΗΗ  

αα//αα  ΔΔΙΙΓΓΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  
ΔΔΡΡΓΓΑΑ    

ΤΤΓΓΡΡΑΑΤΤΛΛΙΙΚΚΑΑ  

ΔΔΡΡΓΓΑΑ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΔΔΡΡΓΓΑΑ  ΗΗΜΜ  ΔΔΡΡΓΓΑΑ  ΚΚΑΑΘΘ  ΤΤΝΝΟΟΛΛΟΟ    

ΑΡΘΡΟ 1. Φπζηθό Μέξνο 1: Έξγα εηζόδνπ - Πξνεπεμεξγαζία  33.000,00 7.000,00 20.000,00 50.000,00 110.000,00 

ΑΡΘΡΟ 2. Φπζηθό Μέξνο 2: Βηνινγηθόο αληηδξαζηήξαο    164.000,00 36.000,00 20.000,00 50.000,00 270.000,00 

ΑΡΘΡΟ 3. Φπζηθό Μέξνο 3: Γεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε    58.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 108.000,00 

ΑΡΘΡΟ 4. Φπζηθό Μέξνο 4: Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία  77.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 147.000,00 

ΑΡΘΡΟ 5. Φπζηθό Μέξνο 5: Έξγα δηάζεζεο    10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

ΑΡΘΡΟ 6. 
Φπζηθό Μέξνο 6: Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη 

πεξίζζεηαο ηιύνο  
22.000,00 4.000,00 10.000,00 8.000,00 44.000,00 

ΑΡΘΡΟ 7. Φπζηθό Μέξνο 7: Μνλάδα πάρπλζεο – αθπδάησζεο    28.000,00 52.000,00 32.000,00 60.000,00 172.000,00 

ΑΡΘΡΟ 8. Φπζηθό Μέξνο 8: Μνλάδα απόζκεζεο  0,00 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00 

ΑΡΘΡΟ 9. Φπζηθό Μέξνο 9:Βαζηθά δίθηπα έξγνπ  10.000,00 0,00 60.000,00 52.000,00 122.000,00 

ΑΡΘΡΟ 10. Φπζηθό Μέξνο 10: Βνεζεηηθά δίθηπα  0,00 0,00 21.000,00 20.000,00 41.000,00 

ΑΡΘΡΟ 11. 
Φπζηθό Μέξνο 11: Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ   
166.000,00 0,00 12.000,00 0,00 178.000,00 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του Δήμου 

Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 23 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Φπζηθό Μέξνο 12: Κηίξην δηνίθεζεο   0,00 95.000,00 10.000,00 10.000,00 115.000,00 

ΑΡΘΡΟ 13. Φπζηθό Μέξνο 13: Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο   0,00 0,00 13.000,00 14.000,00 27.000,00 

ΑΡΘΡΟ 14. Φπζηθό Μέξνο 14: Γηαλνκή ελέξγεηαο 0,00 35.000,00 90.000,00 0,00 125.000,00 

ΑΡΘΡΟ 15. 
Φπζηθό Μέξνο 15: Κέληξν ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκόο 

ιεηηνπξγίαο – Αζζελή ξεύκαηα 
0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 

ΑΡΘΡΟ 16. Φπζηθό Μέξνο 16: Όξγαλα κέηξεζεο   0,00 0,00 7.000,00 30.000,00 37.000,00 

ΑΡΘΡΟ 17. Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ από ηνλ Αλάδνρν 0,00 5.000,00 12.000,00 45.000,00 62.000,00 

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1  568.000,00 254.000,00 374.000,00 419.000,00 1.615.000,00 

18% ΓΔ % ΟΔ 18% 102.240,00 45.720,00 67.320,00 75.420,00 290.700,00 

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2  670.240,00 299.720,00 441.320,00 494.420,00 1.905.700,00 

9% ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ* (15 % ηνπ 2) 100.536,60 44.958,00 66.198,00 74.163,00 285.855,00 

  ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3  770.776,00 344.678,00 507.518,00 568.583,00 2.191.555,00 

  
ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
        110.000,00 

  ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ         4.896,61 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ          2.306.451,61 

 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του Δήμου 

Ορεςτιάδασ 
Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο και Προώπολογιςμόσ Μελέτησ 

  Σελίδα 24 

 

 

 

Οξεζηηάδα Ιαλνπάξηνο 2020 
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