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Σεύχοσ 6Α: Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ 

Πϊρου (Επιλϋξιμη Δαπϊνη) 

ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

 

1. Σα περιεχόμενα του παρόντοσ Σεύχουσ αναφϋρονται ςτισ κατ' αποκοπό τιμϋσ των επιμϋρουσ Άρθρων 
του Έργου. Κϊθε Άρθρο περιλαμβϊνει όλα τα ϋργα πολιτικού μηχανικού και όλο τον εγκαθιςτϊμενο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλιςμό. Οι κατωτϋρω τιμϋσ των κατ’ αποκοπό τμημϊτων ϋχουν υπολογιςθεύ 
κατόπιν ςυνοπτικών προμετρόςεων των εργαςιών ςτισ οπούεσ ςυντύθεται το κϊθε Υυςικό Μϋροσ και 
χρηςιμοποιώντασ τισ εγκεκριμϋνεσ τιμϋσ εργαςιών και υλικών του Σιμολογύου του ΤΠΕΦΩΔΕ καθώσ 
και τιμϋσ εμπορύου. 

2. Η περιγραφό των περιλαμβανομϋνων ςε κϊθε Άρθρο ϋργων ςτη παρούςα ανϊλυςη και ςτο Σεύχοσ τησ 
Σεχνικόσ Περιγραφόσ εύναι ςυνοπτικό και όχι εξαντλητικό. Ρητϊ καθορύζεται ότι ςτισ αντύςτοιχεσ 
δαπϊνεσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται όλεσ οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ και εξοπλιςμόσ 
για την ποιοτικό, ϊρτια και ολοκληρωμϋνη καταςκευό και την αποδοτικό λειτουργύα των ϋργων, ϋςτω 
και εϊν αυτϊ δεν μνημονεύονται ρητϊ ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 

3. Σα ϊρθρα του Σιμολογύου ςυμπληρώνονται από απόψεωσ περιγραφόσ των προσ εκτϋλεςη εργαςιών, 
ποιότητοσ υλικών και καταςκευών, δοκιμαςιών ελϋγχου και παραλαβόσ, επιμϋτρηςησ και πληρωμόσ 
κτλ., από τα αντύςτοιχα ϊρθρα των Σεχνικών Προδιαγραφών, την Σεχνικό Περιγραφό και τισ Ειδικϋσ 
Προδιαγραφϋσ. Κϊθε Άρθρο του Σιμολογύου με την αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό, την Σεχνικό 
Περιγραφό και την Ειδικό Προδιαγραφό νοεύται ότι αποτελεύ ϋνα ενιαύο ςύνολο ςυμπληρωματικό ό 
διευκρινιςτικό το ϋνα του ϊλλου. Άλλωςτε το Σιμολόγιο ϋχει εφαρμογό  ςε ςυνδυαςμό και με τα λοιπϊ 
ςυμβατικϊ τεύχη (Διακόρυξη, υγγραφό Τποχρεώςεων, κτλ.) και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ 

4. το τϋλοσ τησ περιγραφόσ κϊθε Άρθρου του τιμολογύου νοεύται ότι ϋχει προςτεθεύ η φρϊςη «και κατϊ 
τα λοιπϊ ςύμφωνα με την υγγραφό Τποχρεώςεων, την Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ, τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη του ϋργου» 

5. Η τιμό κϊθε Άρθρου διακρύνεται ςε τιμό ϋργων πολιτικού μηχανικού, τιμό ηλεκτρομηχανολογικών 
εργαςιών και τιμό ϋργων χημικοτεχνικϊ (χημικού μηχανικού). Οι ςωληνώςεισ πεδύου και τα 
εξαρτόματϊ τουσ θεωρούνται ϋργα πολιτικού μηχανικού. Οι ςωληνώςεισ εντόσ αντλιοςταςύων και 
κτιριακών ϋργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ. 

6. τα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικϊ Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαμβϊνεται η ηλεκτρικό 
εγκατϊςταςη και διαςύνδεςη του εξοπλιςμού από τον αντύςτοιχο τοπικό πύνακα. 

7. τισ κατ' αποκοπό τιμϋσ δεν περιλαμβϊνεται το ποςοςτό για το όφελοσ του εργολϊβου και τα γενικϊ 
ϋξοδα τα οπούα καθορύζονται ςε δϋκα οκτώ επύ τοισ εκατό (18%) και καταβϊλλονται ςτον Ανϊδοχο 
επύ τησ αξύασ όλων των εργαςιών. Επύςησ δεν περιλαμβϊνονται οι απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ που 
ορύζονται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%).  

8. ε ιδιαύτερο Άρθρο του Σιμολογύου περιλαμβϊνεται η δαπϊνη για την εκπόνηςη τησ Οριςτικόσ 
Μελϋτησ – Μελϋτησ Εφαρμογόσ από τον Ανϊδοχο, τη δαπϊνη αυτό περιλαμβϊνεται το όφελοσ και 
γενικϊ ϋξοδα (18%) του εργολϊβου. την κατ' αποκοπό τιμό για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ 
περιλαμβϊνονται και οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για τυχόν γεωτεχνικϋσ ϋρευνεσ, πρόςθετεσ 
τοπογραφικϋσ αποτυπώςεισ κτλ. 

9. ε ιδιαύτερο Άρθρο του τιμολογύου περιλαμβϊνεται η δαπϊνη για την 6μηνη Δοκιμαςτικό Λειτουργύα 
των ϋργων από τον Ανϊδοχο, περιλαμβανομϋνησ και τησ εκπαύδευςησ του προςωπικού του Κυρύου 
του Έργου. την κατ' αποκοπό τιμό περιλαμβϊνονται και οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ 
χημικϋσ αναλύςεισ, ςυντηρόςεισ των μονϊδων κτλ, ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 
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10. τισ κατ’ αποκοπό τιμϋσ του παρόντοσ Σιμολογύου, περιλαμβϊνονται: 

10.1 Όλεσ οι απαιτούμενεσ δαπϊνεσ για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών του Υυςικού 
Μϋρουσ, που αναφϋρεται ςτην επικεφαλύδα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχών και 
ςχεδύων τησ μελϋτησ και των υπολούπων τευχών Δημοπρϊτηςησ του ϋργου. 

10.2 Σισ δαπϊνεσ για την προμόθεια υλικών και εξοπλιςμού, για την πλόρη καταςκευό, για την 
εγκατϊςταςη και διαςύνδεςη όλου του εξοπλιςμού  και τϋλοσ για την εκτϋλεςη όλων των 
απαιτούμενων δοκιμών, την θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και τισ δοκιμϋσ ολοκλόρωςησ, ςύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ.  

10.3 «Κϊθε δαπϊνη γενικϊ, ϋςτω και αν δεν κατονομϊζεται ρητϊ αλλϊ εύναι απαραύτητη για την πλόρη και 
ϋντεχνη εκτϋλεςη τησ μονϊδασ κϊθε εργαςύασ.  

11. ύμφωνα με τα παραπϊνω, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, μνημονεύονται (για απλό διευκρύνιςη του 
όρου «κϊθε δαπϊνη») οι παρακϊτω δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντοσ Σιμολογύου: 

11.1 Δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ φόρουσ, δαςμούσ, αςφϊλιςτρα μεταφορϊσ, τϋλη, ειςφορϋσ, κρατόςεισ υπϋρ 
του Δημοςύου ό τρύτων, που ιςχύουν κατϊ την ημϋρα τησ δημοπραςύασ για ϋργα Δημοςύων 
Επενδύςεων. 

11.2 Οι δαπϊνεσ προμόθειασ και μεταφορϊσ ςτουσ τόπουσ ενςωμϊτωςησ ό και αποθόκευςησ φύλαξησ, 
επεξεργαςύασ και προςϋγγιςησ όλων ανεξϊρτητα των υλικών, κυρύων και βοηθητικών, 
ενςωματουμϋνων και μη, που εύναι αναγκαύα για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών με όλεσ τισ 
απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, χαμϋνουσ χρόνουσ μεταφορικών μϋςων και τισ κϊθε εύδουσ 
μετακινόςεισ μϋχρι και την πλόρη ενςωμϊτωςη (ό/και χρόςη τουσ) ό/και μεταφορϊσ, ςύμφωνα με τα 
παραπϊνω, των περιςςευμϊτων ό/και ακατϊλληλων προώόντων, ορυγμϊτων και ϊχρηςτων υλικών 
ςτουσ κατϊλληλουσ χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των οποιωνδόποτε περιβαλλοντικών 
περιοριςμών που θα ιςχύουν, καθώσ και τησ μελϋτησ του ϋργου. Σα κατϊλληλα πλεονϊζοντα υλικϊ 
εκςκαφών θα διατεθούν ςε νόμιμουσ αποδϋκτεσ / κατϊλληλουσ χώρουσ καθ΄ υπόδειξη τησ Τπηρεςύασ, 
ενώ τα ακατϊλληλα απόβλητα θα διατεθούν ςε αδειοδοτημϋνη μονϊδα ανϊκτηςησ Αποβλότων 
Εκςκαφών, Καταςκευών και Κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ) με το ανϊλογο κόςτοσ, που περιλαμβϊνεται. 

11.3 Δαπϊνεσ προμόθειασ, δοκιμών ςτο εργοςτϊςιο, μεταφορϊσ, αποθόκευςησ, ςυναρμολόγηςησ, 
ενςωμϊτωςησ ςτα ϋργα, ςτερϋωςησ, βαφόσ (αν απαιτεύται) και δοκιμών επύ τόπου των ϋργων όλου 
του εξοπλιςμού των μονϊδων. τον εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι απαραύτητεσ 
εφεδρικϋσ μονϊδεσ για την ομαλό και απρόςκοπτη, ςε περύπτωςη ςυνηθιςμϋνησ βλϊβησ, λειτουργύα 
τησ εγκατϊςταςησ. 

11.4 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, αςφαλύςεισ (ςτον ΕΥΚΑ, αςφαλιςτικϋσ εταιρύεσ, 
ϊλλουσ ημεδαπούσ ό / και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ κτλ., όπωσ απαιτεύται  κατϊ 
περύπτωςη) κτλ., δώρων εορτών, επιδόματοσ αδεύασ κτλ. κϊθε εύδουσ επιςτημονικού και διευθύνοντοσ 
του ϋργου προςωπικού, του ειδικευμϋνου ό όχι προςωπικού των γραφεύων, εργοταξύων, 
μηχανημϊτων, ςυνεργεύων κτλ. ημεδαπού ό αλλοδαπού εργαζομϋνου ςτον τόπο του ϋργου ό  ϊλλου 
(εντόσ και εκτόσ τησ Ελλϊδοσ). 

11.5 Οι δαπϊνεσ για την κινητοπούηςη του Αναδόχου τησ εξεύρεςησ (ενοικύαςη ό αγορϊ), καταςκευό, 
οργϊνωςη, διαρρύθμιςη κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τισ εγκαταςτϊςεισ ςε αυτούσ, τισ παροχϋσ 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματοσ, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τισ ςχετικϋσ ςυνδϋςεισ, την 
εγκατϊςταςη γραφεύων Αναδόχου, ςύμφωνα με την υγγραφό Τποχρεώςεων. 

11.6 Οι δαπϊνεσ λειτουργύασ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών, καθώσ και οι δαπϊνεσ 
απομϊκρυνςησ των εγκαταςτϊςεων αυτών μετϊ την περαύωςη του ϋργου και η αποκατϊςταςη του 
χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα. 

11.7 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα εργοταξιακού εργαςτηρύου, όταν τούτο 
προβλϋπεται, ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 
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11.8 Οι δαπϊνεσ πλόρουσ καταςκευόσ εγκατϊςταςησ προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, που 
καταςκευϊζονται ςτο εργοτϊξιο ό αλλού, περιλαμβανομϋνων και των δαπανών εξαςφϊλιςησ του 
αναγκαύου χώρου, καταςκευόσ κτιριακών και λοιπών ϋργων εξοπλιςμού, υλικών, μηχανημϊτων, 
εργαςύασ, βοηθητικών ϋργων, λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων κτλ., περιλαμβανομϋνων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώςεων και μεταφορών των προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων μϋχρι τη θϋςη 
τησ τελικόσ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο ϋργο, των δαπανών απομϊκρυνςησ των εγκαταςτϊςεων μετϊ το 
πϋρασ των εργαςιών και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα.  

11.9 Δαπϊνεσ ικριωμϊτων και βοηθητικών γενικϊ καταςκευών καθώσ επύςησ και οι δαπϊνεσ για τη 
ςυντόρηςη του οδικού δικτύου τησ περιοχόσ, των οδών προςπϋλαςησ ςτο εργοτϊξιο και τισ πηγϋσ 
λόψησ υλικών. 

11.10 Οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ αςφαλύςεισ (εργαςιακό, μεταφορών, μηχανημϊτων, προςωπικού 
εγκαταςτϊςεων κτλ.) καθώσ και όλεσ οι ϊλλεσ αςφαλύςεισ που αναφϋρονται ιδιαύτερα ςτα υμβατικϊ 
Σεύχη.  

11.11 Οι δαπϊνεσ αςφϊλειασ του εργοταξύου και πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, ό δαπανών 
πρόληψησ βλαβών ςε πρϊγματα (κινητϊ ό ακύνητα) τρύτων. 

11.12 Οι δαπϊνεσ του ποιοτικού ελϋγχου και των δοκιμών όπωσ προςδιορύζεται ςε ϊλλα τεύχη 
δημοπρϊτηςησ. Επιςημαύνεται ότι ςτισ δαπϊνεσ του ποιοτικού ελϋγχου, χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό του 
Αναδόχου, περιλαμβϊνονται και τα κϊθε εύδουσ «δοκιμαςτικϊ τμόματα» (μετρόςεισ, δοκιμϋσ, αξύα 
υλικών, χρόςη μηχανημϊτων, απόδοςη εργαςύασ, κτλ.) 

11.13 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ των μηχανημϊτων και λοιπού εξοπλιςμού, που  
απαιτούνται για την εκτϋλεςη του ϋργου, μϋςα ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η 
μεταφορϊ, η ςυναρμολόγηςη, η αποθόκευςη, η φύλαξη και η αςφϊλιςη αυτών, η επιβϊρυνςη λόγω 
απόςβεςησ, η επιςκευό, η ςυντόρηςη, η ϊμεςη αποκατϊςταςη (όπου επιβϊλλεται η χρόςη τουσ για 
την διατόρηςη του χρονοδιαγρϊμματοσ), οι ημεραργύεσ για οποιαδόποτε αιτύα, η απομϊκρυνςη αυτών 
μαζύ με την τυχόν απαιτούμενη διϊλυςη μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών, οι ϊγονεσ μετακινόςεισ, τα 
απαιτούμενα καύςιμα, λιπαντικϊ, ανταλλακτικϊ κτλ. 

11.14 Οι δαπϊνεσ παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη ενςωμϊτωςησ, με ό χωρύσ τισ 
προςωρινϋσ αποθϋςεισ, και πλϊγιεσ μεταφορϋσ κϊθε εύδουσ υλικών λατομεύων, ορυχεύων κτλ. μαζύ με 
την εργαςύα εμπλουτιςμού που τυχόν θα απαιτηθεύ για την πλόρη παραγωγό των υλικών, ώςτε να 
ανταποκρύνονται ςτισ προδιαγραφϋσ υλικών και καταςκευών, λαμβανομϋνων υπόψη των 
οποιωνδόποτε περιβαλλοντικών περιοριςμών που θα ιςχύουν. 

11.15 Οι δαπϊνεσ καθυςτερόςεων, μειωμϋνησ απόδοςησ και μετακινόςεων μηχανημϊτων και προςωπικού, 
εκτϋλεςησ των ϋργων με μεθοδολογύα χαμηλόσ παραγωγικότητασ, λόγω των εμποδύων ςτο χώρο του 
ϋργου, όπωσ αρχαιολογικών ευρημϊτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβϊςεων που θα 
προβϊλλουν οι αρμόδιοι για αυτϊ τα εμπόδια φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑ και λοιπού οργανιςμού 
κοινόσ ωφϋλειασ), όπωσ επύςησ και η καταςκευό των ϋργων κατϊ φϊςεισ από τη ςυνϊντηςη των 
παραπϊνω εμποδύων, καθώσ και λόγω των δυςχερειών που θα προκύψουν από την υπϊρχουςα 
κυκλοφορύα (πεζών, οχημϊτων και λοιπών μϋςων μετακύνηςησ του κοινού γενικϊ). 

11.16 Οι δαπϊνεσ πρόςθετων εργαςιών και λόψησ ςυμπληρωματικών μϋτρων αςφϊλειασ για τη μη 
παρακώλυςη τησ ομαλόσ κυκλοφορύασ πεζών, οχημϊτων και λοιπών μϋςων διακύνηςησ του κοινού 
γενικϊ ςτην περιοχό των ϋργων και ςτισ γειτνιϊζοντεσ και επηρεαζόμενεσ περιοχϋσ απ’ αυτϊ. 

11.17 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ μελετών, τοπογραφόςεων, παςςαλώςεων, αναπαςςαλώςεων εγκατϊςταςησ 
χωροςταθμικών αςφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών και 
δεν αμεύβονται ιδιαύτερα, ςύμφωνα με τουσ Γενικούσ Όρουσ του παρόντοσ Σιμολογύου και τα λοιπϊ 
τεύχη δημοπρϊτηςησ, η ςύνταξη καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςυναρμογόσ με τισ ςυνθόκεσ  
καταςκευόσ για την ακριβό εκτϋλεςη του ϋργου, οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ, εντοπιςμού καθώσ και οι 
ςχετικϋσ μελϋτεσ αντιμετώπιςησ των εμποδύων που θα ςυναντηθούν ςτο χώρο εκτϋλεςησ του ϋργου, 
όπωσ αρχαιολογικϊ ευρόματα, θεμϋλια, υδϊτινοι ορύζοντεσ, υφιςτϊμενα δύκτυα, ςύμφωνα με όςα 
αναφϋρονται γενικότερα ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ του ϋργου. 
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11.18 Οι δαπϊνεσ λόψησ ςτοιχεύων κϊθε εύδουσ για τισ ανϊγκεσ του ϋργου, όπωσ υπαρχόντων τεχνικών 
ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που θα ςυναντηθούν ςτο χώρο του ϋργου, η λόψη επιμετρητικών 
ςτοιχεύων από κοινού με τον Επιβλϋποντα Μηχανικό και η ςύνταξη (από τον Ανϊδοχο) των 
επιμετρητικών ςχεδύων και των επιμετρόςεων που θα τα υποβϊλει για αρμόδιο ϋλεγχο. Επύςησ η 
επαλόθευςη των ςτοιχεύων εδϊφουσ με επύ τόπου μετρόςεισ και η παρϊδοςη των ςτοιχεύων του 
εδϊφουσ ςε διςκϋτα Η/Τ, ςε ψηφιακό μορφό. 

11.19 Οι δαπϊνεσ ςύνταξησ ςχεδύων κτλ. των εντοπιζομϋνων με τισ διερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη 
εργαςιών δικτύων, ό ϊλλων ϋργων και εμποδύων, καθώσ και οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των ςχετικών αδειών 
και οι εργαςύεσ που αφορούν τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ ό ϊλλουσ ςυναρμοδύουσ φορεύσ, 
εκτόσ αν αναφϋρονται διαφορετικϊ ςτα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

11.20 Οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ δοκιμαςτικϋσ φορτύςεισ, οι δαπϊνεσ ϊντληςησ για την αντιμετώπιςη όλων 
των επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών, και οι δαπϊνεσ αντιςτηρύξεων κατϊ την διϊρκεια 
καταςκευόσ των υπόψη ϋργων, εκτόσ αν αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτα Άρθρα του Σιμολογύου 

11.21 Η τοποθϋτηςη ενημερωτικών πινακύδων με τα βαςικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ 
τησ Τπηρεςύασ, καθώσ και η εκτύπωςη πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικϊ ςτοιχεύα 
ωσ προσ το ϋργο. 

11.22 Οι δαπϊνεσ διατόρηςησ, κατϊ την περύοδο τησ καταςκευόσ, του χώρου του ϋργου καθαρού και 
απαλλαγμϋνου από ξϋνα προσ το ϋργο αντικεύμενα, προώόντα εκςκαφών κλπ και η απόδοςη, μετϊ το 
τϋλοσ των εργαςιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεςδόποτε καταςκευϋσ και εμπόδια. 

11.23 Οι δαπϊνεσ για δικαιώματα χρηςιμοπούηςησ κατοχυρωμϋνων μεθόδων, ευρεςιτεχνιών εφευρϋςεων 
κτλ. με οποιονδόποτε τρόπο, για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών. 

11.24 Οι δαπϊνεσ για την δημιουργύα πρόςβαςησ και κϊθε εύδουσ προςπελϊςεων ςτα διϊφορα τμόματα του 
ϋργου, για την καταςκευό των δαπϋδων εργαςύασ και γενικϊ για κϊθε βοηθητικό καταςκευό που θα 
απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο εργαςιών, περιλαμβανομϋνων και των δαπανών για την 
αποξόλωςη και απομϊκρυνςό τουσ. 

11.25 Οι δαπϊνεσ για την εξαςφϊλιςη τησ αδιϊκοπησ λειτουργύασ όςων δικτύων διϋρχονται από τον χώρο ό 
επηρεϊζονται από τον τρόπο εκτϋλεςησ του ϋργου, καθώσ και οι δαπϊνεσ για ϊρςη τυχόν 
προβλημϊτων από την εκτϋλεςη των εργαςιών, την αποκλειςτικό ευθύνη των οπούων θα φϋρει, τόςο 
αςτικϊ όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του ϋργου. 

11.26 Οι δαπϊνεσ για την πρόληψη αλλϊ και την αποκατϊςταςη ζημιών ςε ϋργα και εγκαταςτϊςεισ που 
οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

11.27 Οι δαπϊνεσ των μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, ςύμφωνα με τισ οικεύεσ αποφϊςεισ 
ϋγκριςησ περιβαλλοντικών όρων και τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

11.28 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςτϊμενων οικοδομικών ϋργων, φρεατύων 
αγωγών ό τεχνικών ϋργων, για την ςύνδεςη αγωγών που ςυμβϊλλουν ς’ αυτϊ, εκτόσ αν περιγρϊφεται 
διαφορετικϊ ςτα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

11.29 Οι δαπϊνεσ για την ςυντόρηςη του ϋργου ςτον χρόνο εγγύηςησ. 

11.30 Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη του Μητρώου του ϋργου. 

11.31 Οι δαπϊνεσ για την εκπαύδευςη του προςωπικού τησ Τπηρεςύασ. 

11.32 Οι δαπϊνεσ για τον τελικό καθαριςμό του ϋργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παρϊδοςη του 
προσ χρόςη. 

11.33 Οι δαπϊνεσ για την λόψη ϋκτακτων μϋτρων προςταςύασ των γειτονικών εγκαταςτϊςεων και των 
λειτουργουςών εγκαταςτϊςεων. 

11.34 Οι τυχόν επιβαρύνςεισ από τον ειδικό τρόπο καταςκευόσ του ϋργου. 

11.35 Όλεσ οι υπόλοιπεσ ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτα 
ςυμβατικϊ τεύχη του ϋργου. 
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12. Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ εντόσ τησ υφιςτϊμενησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Νϊουςασ 
Πϊρου, η οπούα βρύςκεται ςε ςυνεχό λειτουργύα. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει όλεσ τισ εργαςύεσ 
του με τρόπο που να μην παρεμποδύζει, διακόπτει, δυςχεραύνει, επιβαρύνει την ομαλό λειτουργύα του 
υφιςτϊμενου ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται για την αποκατϊςταςη ζημιών, που 
τυχόν προκληθούν. 
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΣΣ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΣΣΙΙΜΜΕΕ  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..    ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  11::  ΠΠρροοεεππεεξξεερργγααςςύύαα  --  ΕΕξξιιςςοορρρρόόππηηςςηη  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού και τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ 
τησ προεπεξεργαςύασ και τησ δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται:  

 Η καθαύρεςη του υφιςτϊμενου εξοπλιςμού εντόσ τησ υφιςτϊμενησ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ. 

 Οι νϋεσ διαςυνδϋςεισ του καταθλιπτικού αγωγού προςαγωγόσ και η καταςκευό νϋου φρεατύου ειςόδου 
με την εγκατϊςταςη των απαιτούμενων θυροφραγμϊτων. 

 Η εκκϋνωςη, ο καθαριςμόσ και η ςυντόρηςη των δομικών μερών (προςταςύα διαβρωμϋνου οπλιςμού 
και ςτεγϊνωςη ςκυροδϋματοσ προςταςύα των επιφανειών του ςκυροδϋματοσ που ϋρχονται ςε επαφό 
με τα λύματα, όπου απαιτεύται) του υφιςτϊμενου φρεατύου Γ0. 

 Η εγκατϊςταςη νϋασ ςυμπαγούσ, προκαταςκευαςμϋνησ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και 
βοθρολυμϊτων, με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τον τοπικό πύνακα και τον αυτοματιςμό λειτουργύασ. 
Η μονϊδα θα περιλαμβϊνει όλεσ τισ απαιτούμενεσ διατϊξεισ για τη ςυλλογό βοθρολυμϊτων 
(λιθοπαγύδα, ταχυςύνδεςμο, ηλεκτροβϊνα κτλ), καθώσ και διϊταξη δειγματοληψύασ, μετρητό παροχόσ 
και μετρητό pH για τα ειςερχόμενα λύματα. 

 Η καταςκευό κλειςτόσ δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ. 

 Η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ανϊδευςησ τησ δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ και των αντλιών 
εξιςορρόπηςησ, με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τον τοπικό πύνακα και τον αυτοματιςμό λειτουργύασ.  

 Η εγκατϊςταςη ηλεκτροδύων ςτϊθμησ και μετρητό ςτϊθμησ τύπου υπερόχων ςτη δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ. 

 Η μονϊδα απόςμηςησ, που θα εξυπηρετεύ το ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ και τη δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ, πλόρησ με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τουσ τοπικούσ πύνακεσ και τουσ 
αυτοματιςμούσ λειτουργύασ και την καταςκευό των δικτύων ςυλλογόσ του δύςοςμου αϋρα από τισ 
επιμϋρουσ αποςμούμενεσ περιοχϋσ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 52.000,00 

(ολογρϊφωσ): Πενόντα δύο χιλιϊδεσ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 188.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιϊδεσ 

Έργα καθαριςμού & 
επεξεργαςύασ νερού, υγρών, 
ςτϋρεων και αερύων 
αποβλότων 

(€): 116.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν δεκαϋξι χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  22::  ΝΝϋϋοοσσ  ΒΒιιοολλοογγιικκόόσσ  ααννττιιδδρρααςςττόόρραασσ    

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού, τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ και 
τισ εργαςύεσ ϋργων επεξεργαςύασ του βιολογικού αντιδραςτόρα περιλαμβανομϋνου του ςυναφούσ εξοπλιςμού, 
όπωσ περιγρϊφεται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται:  
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 Η καθαύρεςη των υφιςτϊμενων κλινών ξόρανςησ. 

 Η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού λεπτοεςχϊρωςησ ανϊντη του βιολογικού αντιδραςτόρα. 

 Η εγκατϊςταςη μετρητό παροχόσ ηλεκτρομαγνητικού τύπου. 

 Η καταςκευό δεξαμενόσ βιοεπιλογόσ με την εγκατϊςταςη θυροφραγμϊτων για την ιςοκατανομό ςτουσ 
δύο βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ. 

 Η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ανϊδευςησ τησ δεξαμενόσ βιοεπιλογόσ. 

 Η καταςκευό δύο νϋων βιολογικών αντιδραςτόρων και η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού τουσ: 
ςυςτόματα ανϊμιξησ, ςυςτόματα αεριςμού, αντλύεσ ανακυκλοφορύασ ιλύοσ, αντλύεσ περύςςειασ ιλύοσ, 
ςύςτημα μεμβρανών MBR, αντλύεσ διαυγαςμϋνων (αν απαιτούνται), αυτόματεσ δικλεύδεσ απομόνωςησ, 
όργανα αυτοματιςμού και ελϋγχου κτλ., με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τον τοπικό πύνακα και τον 
αυτοματιςμό λειτουργύασ. 

 Η εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού τησ υφιςτϊμενησ γραμμόσ, όπωσ οι φυςητόρεσ αεριςμού των 
υφιςτϊμενων δεξαμενών αεριςμού,  υπερχειλιςτικϊ θυροφρϊγματα  

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 190.500,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν ενενόντα χιλιϊδεσ πεντακόςια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 492.000,00 

(ολογρϊφωσ): Σετρακόςιεσ ενενόντα δύο χιλιϊδεσ 

Έργα καθαριςμού & 
επεξεργαςύασ νερού, υγρών, 
ςτϋρεων και αερύων 
αποβλότων 

(€): 271.000,00 

(ολογρϊφωσ): Διακόςιεσ εβδομόντα μύα χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  33::  ΚΚττύύρριιοο  εεξξυυππηηρρϋϋττηηςςηησσ  MMBBRR  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού, τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ και 
τισ εργαςύεσ ϋργων επεξεργαςύασ του κτιρύου εξυπηρϋτηςησ MBR, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται:  

 Η καταςκευό του κτιρύου εξυπηρϋτηςησ MBR.  

 Η καταςκευό δεξαμενόσ καθαρών. 

 Οι αντλύεσ πλύςησ των μεμβρανών. 

 Οι αντλύεσ διϊθεςησ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων. 

 Η μονϊδα απολύμανςησ UV in line. 

 Σα όργανα ελϋγχου, όπωσ μετρητόσ ςτϊθμησ και διακόπτεσ ςτϊθμησ δεξαμενόσ καθαρών, μετρητό 
θολότητασ, μετρητό αμμωνιακού και ολικού αζώτου. 

 Ο εξοπλιςμόσ καθαριςμού των μεμβρανών, που περιλαμβϊνει δοχεύα χημικών με διακόπτεσ ςτϊθμησ, 
δοςομετρικϋσ αντλύεσ υποχλωριώδουσ νατρύου και κιτρικού οξϋοσ.  

 Οι φυςητόρεσ αεριςμού του βιολογικού αντιδραςτόρα και καθαριςμού των μεμβρανών MBR, πλόρεισ 
με τισ ρυθμιςτικϋσ δικλεύδεσ, με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τον τοπικό πύνακα και τον αυτοματιςμό 
λειτουργύασ. 
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 116.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν δεκαϋξι χιλιϊδεσ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 338.000,00 

(ολογρϊφωσ): Σριακόςιεσ τριϊντα οχτώ χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  44::  ΕΕππεεξξεερργγααςςύύαα  ιιλλύύοοσσ  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού, τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ και 
τισ εργαςύεσ ϋργων επεξεργαςύασ τησ μονϊδασ πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται:  

 Η καταςκευό τησ δεξαμενόσ αποθόκευςησ περύςςειασ ιλύοσ. 

 Η επϋκταςη του υφιςτϊμενου καταθλιπτικού αγωγού τησ περύςςειασ ιλύοσ τησ υφιςτϊμενησ γραμμόσ, 
ώςτε να μην καταλόγει ςτο κτύριο αφυδϊτωςησ και να οδηγεύται ςτη δεξαμενό αποθόκευςησ ιλύοσ.  

 Ο εξοπλιςμόσ τησ δεξαμενόσ αποθόκευςησ: αναδευτόρεσ, μετρητό ςτϊθμησ, διακόπτεσ ςτϊθμησ κτλ. με 
την ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τον τοπικό πύνακα και τον αυτοματιςμό λειτουργύασ. 

 Ο εξοπλιςμόσ τησ μονϊδασ πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ: αντλύεσ τροφοδότηςησ, ςυγκρότημα 
φυγοκεντρητό, διατϊξεισ απομϊκρυνςησ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ, ςυγκρότημα προετοιμαςύασ 
πολυηλεκτρολύτη, δοςομετρικϋσ αντλύεσ, κοχλύεσ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ, ανιχνευτόσ 
μεθανύου/υδροθεύου, μετρητόσ παροχόσ ηλεκτρομαγνητικού τύπου κτλ. με την ηλεκτρικό διαςύνδεςη 
από τον τοπικό πύνακα και τον αυτοματιςμό λειτουργύασ. 

 Η μονϊδα απόςμηςησ που θα εξυπηρετεύ τη δεξαμενό ιλύοσ και την αφυδϊτωςη, πλόρησ με την 
ηλεκτρικό διαςύνδεςη από τουσ τοπικούσ πύνακεσ και τουσ αυτοματιςμούσ λειτουργύασ και την 
καταςκευό των δικτύων ςυλλογόσ του δύςοςμου αϋρα από τισ επιμϋρουσ αποςμούμενεσ περιοχϋσ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 48.000,00 

(ολογρϊφωσ): αρϊντα οχτώ χιλιϊδεσ  

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 208.500,00 

(ολογρϊφωσ): Διακόςιεσ οχτώ χιλιϊδεσ πεντακόςια 

Έργα καθαριςμού & 
επεξεργαςύασ νερού, υγρών, 
ςτϋρεων και αερύων 
αποβλότων 

(€): 118.500,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν δεκαοχτώ χιλιϊδεσ πεντακόςια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  55::  ΑΑγγωωγγόόσσ  δδιιϊϊθθεεςςηησσ  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού του καταθλιπτικού αγωγού για τη 
μεταφορϊ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων τησ νϋασ γραμμόσ μεμβρανών ςτη δεξαμενό αγροτών για 
επαναχρηςιμοπούηςη. 

 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 6. Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ 

  Σελίδα 

  9 
 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 204.500,00 

(ολογρϊφωσ): Διακόςιεσ τϋςςερισ χιλιϊδεσ πεντακόςια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  66::  ΔΔύύκκττυυαα  λλυυμμϊϊττωωνν  κκααιι  ιιλλύύοοσσ      

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού των δικτύων διακύνηςησ λυμϊτων και 
ιλύοσ, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ 
περιλαμβϊνονται:  

 Η καταςκευό δικτύων πεδύου λυμϊτων και ιλύοσ: πιεςτικού αγωγού, αγωγού βαρύτητασ και 
καταθλιπτικού αγωγού, περιλαμβανομϋνων των φρεατύων ςυμβολόσ, ςτροφόσ, δικλεύδων κτλ.,  

 Όλα τα εξαρτόματα των ςωληνώςεων, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 21.500,00 

(ολογρϊφωσ): Εύκοςι μύα χιλιϊδεσ πεντακόςια 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  77::  ΒΒοοηηθθηηττιικκϊϊ  δδύύκκττυυαα  κκααιι  εεξξοοππλλιιςςμμόόσσ  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού των βοηθητικών δικτύων ςτραγγιδύων, 
πόςιμου και βιομηχανικού νερού, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι 
περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται:  

 Η καταςκευό δικτύων πεδύου ςτραγγιδύων, πόςιμου και βιομηχανικού νερού για την εξυπηρϋτηςη των 
νϋων μονϊδων επεξεργαςύασ, όπου απαιτεύται: πιεςτικού αγωγού, αγωγού βαρύτητασ και καταθλιπτικού 
αγωγού, περιλαμβανομϋνων των φρεατύων ςυμβολόσ, ςτροφόσ, δικλεύδων κτλ.,  

 Όλα τα εξαρτόματα των ςωληνώςεων, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει επύςησ την προμόθεια και εγκατϊςταςη του βοηθητικού και 
εργαςτηριακού εξοπλιςμού, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, που περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ και 
όχι περιοριςτικϊ: 

 Κϊδουσ ςυλλογόσ παραπροώόντων, φορητϋσ ανυψωτικϋσ διατϊξεισ κτλ 

 Εργαςτηριακό εξοπλιςμό, με ςυςκευό μϋτρηςησ BOD5, πλόρεσ ςύςτημα μϋτρηςησ ςτερεών, 
ηλεκτρονικό φωτόμετρο ό φαςματοφωτόμετρο, φορητό οξυγονόμετρο, φορητό pHμετρο, κλύβανο 
αποτϋφρωςησ, κώνο Imhoff, ψυγεύο, περιςταλτικό αντλύα, εξοπλιςμό μϋτρηςησ μικροβιακού φορτύου 
(κολοβακτηρύδια E.Coli), αναδευτόρα μεταβλητών ςτροφών, ογκομετρικούσ κυλύνδρουσ και ςιφώνια 
αναρρόφηςησ, κϊψεσ πορςελϊνησ, θερμόμετρα, χρονόμετρα, λαβύδεσ, ορθοςτϊτεσ κτλ 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 26.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εύκοςι ϋξι χιλιϊδεσ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 40.000,00 

(ολογρϊφωσ): αρϊντα χιλιϊδεσ 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  88::  ΔΔιιααννοομμόό  εεννϋϋρργγεειιαασσ    

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού και τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ 
τησ διανομόσ ενϋργειασ, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι 
περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται: 

 Ο προκαταςκευαςμϋνοσ υποςταθμόσ περιλαμβανομϋνησ τησ πλϊκασ ϋδραςησ αυτού, ο οπούοσ θα 
παραδοθεύ πλόρησ με τον πύνακα μϋςησ τϊςησ, τον μεταςχηματιςτό, τον γενικό πύνακασ διανομόσ 
χαμηλόσ τϊςησ, τισ καλωδιώςεισ εντόσ του υποςταθμού κτλ. 

 Σο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ 

 Οι τοπικού πύνακεσ διανομόσ 

 Η αντικεραυνικό προςταςύα τησ εγκατϊςταςησ και τα ςυςτόματα γεύωςησ 

 Η ηλεκτρικό εγκατϊςταςη του νϋου κτιρύου εξυπηρϋτηςησ μεμβρανών 

 Οι καλωδιώςεισ τροφοδότηςησ των τοπικών πινϊκων περιλαμβανομϋνων των ςωληνώςεων, φρεατύων 
κτλ. 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 11.500,00 

(ολογρϊφωσ): Έντεκα χιλιϊδεσ πεντακόςια 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 175.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατόν εβδομόντα πϋντε χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  99::  ΚΚϋϋννττρροο  εελλϋϋγγχχοουυ  κκααιι  ααυυττοομμααττιιςςμμόόσσ    

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ του Κϋντρου Ελϋγχου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται: 

 Η προμόθεια, τοποθϋτηςη και ρύθμιςη του εξοπλιςμού του Κϋντρου Ελϋγχου τησ εγκατϊςταςησ 

 Σα τοπικϊ ερμϊρια αυτοματιςμού λειτουργύασ με τον εξοπλιςμό τουσ 

 Η ανϊπτυξη λογιςμικού για την αυτόματη λειτουργύα του Έργου 

 Οι καλωδιώςεισ ςύνδεςησ του Κϋντρου Ελϋγχου τησ εγκατϊςταςησ με κϊθε τοπικό ερμϊριο, 
περιλαμβανομϋνων των ςωληνώςεων προςταςύασ, φρεατύων κτλ. 

 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 66.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εξόντα ϋξι χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..  ΥΥυυςςιικκόό  ΜΜϋϋρροοσσ  1100::  ΔΔιιααμμόόρρφφωωςςηη  ππεερριιββϊϊλλλλοοννττοοσσ  χχώώρροουυ    

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει τισ εργαςύεσ πολιτικού μηχανικού διαμόρφωςησ του περιβϊλλοντοσ 
χώρου, όπωσ περιγρϊφονται ςτισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ 
περιλαμβϊνονται:  

 Η επϋκταςη τησ οδοποιύασ προσ τη νότια πλευρϊ του γηπϋδου, όπου προβλϋπεται η καταςκευό του 
υποςταθμού 
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 Η αποκατϊςταςη των υφιςτϊμενων αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων ςτο ςύνολο των οδών τησ ΕΕΛ ςτην 
αρχικό τουσ μορφό μετϊ το πϋρασ των εργαςιών 

 Η καταςκευό πεζοδρομύων, κραςπϋδων περιμετρικϊ των νϋων μονϊδων, κτλ. ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

 Η επϋκταςη των ϋργων πραςύνου περιμετρικϊ του γηπϋδου  

 Η καταςκευό νϋασ περύφραξησ του γηπϋδου ςυμπεριλαμβανομϋνησ ηλεκτροκύνητησ πύλησ ειςόδου 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
(€): 68.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εξόντα οχτώ χιλιϊδεσ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 69.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εξόντα εννιϊ χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..  ΔΔοοκκιιμμααςςττιικκόό  ΛΛεειιττοουυρργγύύαα  ττωωνν  ϋϋρργγωωνν  ααππόό  ττοονν  ΑΑννϊϊδδοοχχοο  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό περιλαμβϊνει την θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και την Δοκιμαςτικό Λειτουργύα των 
ϋργων από τον Ανϊδοχο για διϊςτημα ϋξι (6) μηνών μαζύ με την εκπαύδευςη του προςωπικού ςύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ.  

 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικϊ  
(€): 20.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εύκοςι χιλιϊδεσ 

Έργα καθαριςμού & 
επεξεργαςύασ νερού, υγρών, 
ςτϋρεων και αερύων 
αποβλότων 

(€): 20.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εύκοςι χιλιϊδεσ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122..  ΜΜεελλϋϋττηη  εεφφααρρμμοογγόόσσ  

Σο Υυςικό Μϋροσ αυτό καλύπτει την αποζημύωςη του Αναδόχου για την εκπόνηςη τησ οριςτικόσ μελϋτησ και 
τησ μελϋτησ εφαρμογόσ, όλων των επιμϋρουσ ϋργων, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτο Σεύχοσ 4 (Κανονιςμόσ 
Μελετών).  

Σιμό εφαρμογόσ  

ύνολο 
(€): 100.000,00 

(ολογρϊφωσ): Εκατό χιλιϊδεσ 
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Σεύχοσ 6Β: Λειτουργύα και υντόρηςη των ϋργων τησ ΕΕΛ 

Νϊουςασ Πϊρου (μη επιλϋξιμη δαπϊνη) 

 

ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

1.  Αντικεύμενο του παρόντοσ Σεύχουσ Σιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών με τισ οπούεσ θα εκτελεςθεύ το 
Σμόμα Β του ϋργου «Λειτουργύα και υντόρηςη» για χρονικό διϊςτημα 36 μηνών.  

Κατϊ την τριετό λειτουργύα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντηρεύ και να λειτουργεύ την επϋκταςη τησ 
εγκατϊςταςησ ώςτε να  τηρούνται τα όρια εκροόσ, που ορύζονται ςτο Κεφϊλαιο Α του Σεύχουσ τησ 
Σεχνικόσ περιγραφόσ και να διαφυλϊςςει ότι όλοσ ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ μπορεύ να λειτουργόςει 
αξιόπιςτα όπωσ ϋχει μελετηθεύ, ότι ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτα κριτόρια απόδοςησ που ϋχουν 
προδιαγραφεύ και ότι κϊθε τμόμα του εξαςφαλύζει όλα τα επύπεδα αυτοματιςμού και αςφαλεύασ που 
προδιαγρϊφονται.  

Ο Ανϊδοχοσ θα καθορύζει όλεσ τισ απαραύτητεσ ρυθμύςεισ λειτουργύασ, ςε ςυνεργαςύα με το προςωπικό τησ 
ΔΕΤΑ Πϊρου, με ςκοπό τη βϋλτιςτη λειτουργύα του εξοπλιςμού, με το χαμηλότερο δυνατό κόςτοσ και 
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ των καταςκευαςτών του εξοπλιςμού, ώςτε να επιτυγχϊνεται η βϋλτιςτη απόδοςη 
τησ επϋκταςησ τησ ΕΕΛ και η απρόςκοπτη λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ μονϊδων. 

Κατϊ την περύοδο αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει το παρακϊτω προςωπικό (κατόπιν ςυμφωνύασ με τη 
ΔΕΤΑ και αξιοποιώντασ το υφιςτϊμενο προςωπικό τησ λειτουργούςασ ΕΕΛ) με τισ παρακϊτω ειδικότητεσ: 

• ϋνασ (1) υπεύθυνοσ λειτουργύασ: Μηχανικόσ 15ετούσ εμπειρύασ ςε αντύςτοιχα ϋργα, μερικόσ 
απαςχόληςησ. 

Ο υπεύθυνοσ λειτουργύασ πρϋπει να παρακολουθεύ όλεσ τισ παραμϋτρουσ  απόδοςησ τησ επϋκταςησ των 
Ε.Ε.Λ. ςύμφωνα με τισ καταςκευαςτικϋσ οδηγύεσ και περιβαλλοντικϋσ αδειοδοτόςεισ και να προβαύνει ςε 
ρυθμύςεισ ώςτε να διατηρεύται το ςύςτημα ςε ιςορροπύα ςύμφωνα με τα αποτελϋςματα των χημικών 
αναλύςεων. 

• ϋνασ (1) εργϊτησ, πλόρουσ απαςχόληςησ 

Οι εργαςύεσ που πρϋπει να πραγματοποιούνται  από τον εργϊτη εύναι οι ακόλουθεσ: 

- Καθαριςμόσ των εγκαταςτϊςεων, των μηχανημϊτων και του εξοπλιςμού τησ επϋκταςησ των 
εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ λυμϊτων.  

- Καθαριςμόσ τησ εςωτερικόσ οδοποιώασ και του περιβϊλλοντα χώρου. 

- Ο περιοδικόσ οπτικόσ ϋλεγχοσ τησ επϋκταςησ των εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ λυμϊτων. 

- Όλεσ οι παρόμοιασ φύςησ με τισ αναφερόμενεσ εργαςύεσ, που αποςκοπούν ςτην καλό, ομαλό 
λειτουργύα και τη ςυνολικό εμφϊνιςη του χώρου τησ επϋκταςησ τησ εγκατϊςταςησ. 

τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ και οι κατωτϋρω δαπϊνεσ 
που βαρύνουν αποκλειςτικϊ αυτόν: 

• Δαπϊνεσ τακτικόσ προληπτικόσ ςυντόρηςησ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού που 
εγκαθύςτανται με την παρούςα εργολαβύα. τον εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι 
εφεδρικϋσ μονϊδεσ (αντλύεσ, κινητόρεσ κτλ.) για την ομαλό και απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ 
μονϊδων. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει αναλυτικό πρόγραμμα ςυντόρηςησ του 
μηχανολογικού εξοπλιςμού των εγκαταςτϊςεων. 

• Δαπϊνεσ για κϊθε απαραύτητη εργαςύα, περιλαμβανομϋνων των δαπανών προςωπικού, προκειμϋνου 
η όλη διαδικαςύα να εύναι ϊρτια και ςύμφωνη με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. Ο 
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ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενημερώνει ϋγκαιρα την Τπηρεςύα για τον προγραμματιςμό των 
παραγγελιών για όλα τα απαραύτητα αναλώςιμα και χημικϊ, ώςτε οι εγκαταςτϊςεισ να λειτουργούν 
απρόςκοπτα και αποδοτικϊ. 

• Δαπϊνεσ για το ςυςτηματικό καθαριςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου και του εςωτερικού χώρου όλων 
των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 

Η λειτουργύα θεωρεύται ικανοποιητικό όταν: 

(1) Σηρούνται τα όρια εκροών τησ παραγρϊφου 4.2 του Σεύχουσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ 

(2) Οι λειτουργικϋσ παρϊμετροι των επιμϋρουσ μονϊδων βρύςκονται μϋςα ςτα επιτρεπόμενα και 
προδιαγραφόμενα όρια του Σεύχουσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ 

(3) Σο ςύςτημα ελϋγχου λειτουργύασ εύναι κατϊλληλο για την αυτοματοποιημϋνη λειτουργύα των 
εγκαταςτϊςεων 

Εϊν η λειτουργύα αποτύχει εύτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπϊνω απαιτόςεισ εύτε λόγω του ότι 
παρουςιϊςτηκαν προβλόματα ςτον εξοπλιςμό, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να: 

• εντοπύςει τον λόγο τησ αποτυχύασ 

• υποβϊλει προτϊςεισ για επανόρθωςη 

• λϊβει γραπτό ϋγκριςη για τισ προτϊςεισ αυτϋσ από την Τπηρεςύα 

• επανορθώςει το πρόβλημα  

Η ςυλλογό και η μεταφορϊ τησ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ και των λοιπών παραπροώόντων θα γύνεται από τη 
ΔΕΤΑ Πϊρου με τη βοόθεια και ςυντονιςμό του Αναδόχου. ε περύπτωςη αυξημϋνησ υγραςύασ τησ 
αφυδατωμϋνησ ιλύοσ, ο υπεύθυνοσ  λειτουργύασ θα προβαύνει ςε κατϊλληλεσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ με 
ςτόχο τη μεύωςό τησ, γενικότερα δε, θα ςτοχεύει ςτη μεύωςη του όγκου τησ προσ διϊθεςη ιλύοσ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τησ λειτουργίασ: 

• Οι δειγματοληψύεσ και η διενϋργεια αναλύςεων. Σο πρόγραμμα δειγματοληψιών θα το καθορύζει η 
Σεχνικό Τπηρεςύα τησ ΔΕΤΑ Πϊρου ςε ςυνεννόηςη με τον Ανϊδοχο και τα αποτελϋςματα των 
εργαςτηριακών αναλύςεων θα κοινοποιούνται αμμελητύ ςτον Ανϊδοχο ώςτε να καθορύζει τισ 
παραμϋτρουσ λειτουργύασ τησ επϋκταςησ τησ ΕΕΛ. Σο πρόγραμμα δειγματοληψιών  θα αναφϋρει 
λεπτομερώσ τισ ελεγχόμενουσ παραμϋτρουσ, τη ςυχνότητα ελϋγχου και τα ςημεύα δειγματοληψύασ. 

• Η προμόθεια και εγκατϊςταςη πρόςθετου εξοπλιςμού, ο οπούοσ θα τοποθετηθεύ μετϊ την ανϊληψη 
των καθηκόντων του Αναδόχου και ςε ςυνεννόηςη με τη ΔΕΤΑ Πϊρου και ο οπούοσ θα αποςκοπεύ 
ςτην βελτύωςη τησ λειτουργύασ τησ Ε.Ε.Λ. 

• Οι βλϊβεσ που θα παρουςιαςτούν ενδεχομϋνωσ ςτο δομικό τμόμα τησ κϊθε εγκατϊςταςησ (κτύρια, 
βϊςεισ, τοιχύα, ςτϋγαςτρα, κτλ). 

• Ο Ανϊδοχοσ δεν ευθύνεται ςτην περύπτωςη πρόκληςησ φθορών ό καταςτροφών του εξοπλιςμού και 
λοιπών υποδομών των εγκαταςτϊςεων, που οφεύλονται ςε βανδαλιςμό, κλοπό, δολιοφθορϊ ό φυςικό 
καταςτροφό. ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώςει ϊμεςα τη Δ.Ε.Τ.Α. Πϊρου ώςτε 
η Σεχνικό Τπηρεςύα να εγκρύνει τα μϋτρα για την αντιμετώπιςό τησ. 

 Δαπϊνεσ αναλώςιμων και χημικών 

 Δαπϊνεσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και νερού 

 Μεταφορϊ και διϊθεςη ιλύοσ και παραπροώόντων 
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Η Αναθϋτουςα Αρχό θα διαθϋςει το προςωπικό που απαιτεύται για τισ ανϊγκεσ, την παρακολούθηςη και 
τον ϋλεγχο τησ πορεύασ υλοπούηςησ των υπηρεςιών λειτουργύασ τησ επϋκταςησ τησ ΕΕΛ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι 
ο μόνοσ υπεύθυνοσ απϋναντι των εργαζομϋνων του για τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ τουσ, για την αςφϊλιςη τουσ 
και για οποιοδόποτε δικαύωμϊ τουσ, που απορρϋει από την ςυλλογικό απόφαςη εργαςύασ του κλϊδου, ςτον 
οπούο αυτού ανόκουν.  

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυναντιϋται τουλϊχιςτον μύα φορϊ το μόνα με τουσ αρμόδιουσ εκπροςώπουσ τησ ΔΕΤΑ 
Πϊρου, ςε τακτικϋσ καθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. κοπόσ των ςυναντόςεων θα εύναι η ςυζότηςη θεμϊτων 
ςχετικών με τη λειτουργύα και τη ςυντόρηςη τησ επϋκταςησ τησ εγκατϊςταςησ αλλϊ και εν γϋνει του 
ςυνολικού ϋργου. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελεύ τισ απορρϋουςεσ από τη ςύμβαςη υποχρεώςεισ του με τη δϋουςα προςοχό 
και επιμϋλεια και τισ αρχϋσ τησ καλόσ πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών.  

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να υποβϊλλει μηνιαύο ενημερωτικό δελτύο προσ το Γενικό Διευθυντό τησ Επιχεύρηςησ 
των πεπραγμϋνων του και τησ λειτουργύασ τησ επϋκταςησ τησ ΕΕΛ, όςον αφορϊ τη λειτουργύα και εργαςύεσ 
τησ μονϊδασ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελεύ τισ εργαςύεσ με αςφαλό τρόπο και ςύμφωνα με τουσ Νόμουσ, 
Διατϊγματα, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ διατϊξεισ και οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ που αφορούν την υγιεινό και την 
αςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

Για θϋματα υγιεινόσ και πρόληψησ ατυχημϊτων, ιςχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Προεδρικϊ Διατϊγματα: 

• Π.Δ. 422/79 «Περύ ςυςτόματοσ ςηματοδοτόςεωσ αςφαλεύασ εισ τουσ χώρουσ αςφαλεύασ» (Υ.Ε.Κ. 
128/Α/15.6.79) 

• Π.Δ. 778/80 «Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη οικοδομικών εργαςιών» (Υ.Ε.Κ. 
193/Α/26.8.80) 

• Π.Δ. 1073/81 «Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών εισ εργοτϊξια οικοδόμων και 
πϊςησ φύςεωσ ϋργων αρμοδιότητασ Πολιτικού Μηχανικού» (Υ.Ε.Κ. 260/Α/16.9.81) 

• Ν. 1396/83 «Τποχρεώςεισ λόψησ και τόρηςησ των μϋτρων αςφαλεύασ κλπ.» (Υ.Ε.Κ. 126/Α/15.9.83) 

• Ν. 1430/84 «Κύρωςη τησ αριθμ. 62 Διεθνούσ ύμβαςησ εργαςύασ που αφορϊ τισ διατϊξεισ 
αςφαλεύασ ςτην οικοδομικό βιομηχανύα κλπ.» (Υ.Ε.Κ. 49/Α/18.4.84) 

• Π.Δ. 315/87 «ύςταςη επιτροπόσ υγιεινόσ αςφϊλειασ τησ εργαςύασ (Ε.Τ.Α.Ε.) ςε εργοτϊξια 
οικοδόμων και εν γϋνει τεχνικών ϋργων» (Υ.Ε.Κ. 49/Α/25.8.87) 

καθώσ και όποια ϊλλα διατϊγματα ϋχουν εκδοθεύ πρόςφατα και κϊθε ϊλλο μϋτρο που αναφϋρεται ςτουσ 
διεθνεύσ κανονιςμούσ πρόληψησ ατυχημϊτων. Όλα τα περιςτατικϊ που ϋχουν ςχϋςη με ατυχόματα, θα 
αναφϋρονται αμϋςωσ ςτην Τπηρεςύα. 

 

2. ύμφωνα με τα παραπϊνω, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, μνημονεύονται (για απλό διευκρύνιςη του 
όρου «κϊθε δαπϊνη») οι παρακϊτω δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντοσ: 

Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, ημεραργιών, δώρων εορτών, επιδόματοσ αδεύασ κτλ. κϊθε 
εύδουσ προςωπικού, ημεδαπού ό αλλοδαπού εργαζομϋνου ςτον τόπο του ϋργου ό ϊλλου (εντόσ και εκτόσ 
τησ Ελλϊδοσ), που απαςχολεύται ϊμεςα ό ϋμμεςα με το ϋργο.  

Οι δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ αςφαλύςεισ (εργαςιακό, μεταφορών, μηχανημϊτων, προςωπικού 
εγκαταςτϊςεων κτλ.) καθώσ και όλεσ οι ϊλλεσ αςφαλύςεισ που αναφϋρονται ιδιαύτερα ςτα υμβατικϊ 
Σεύχη.  
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΣΣ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΣΣΙΙΜΜΗΗ  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  ΒΒ..11  ΜΜηηννιιααύύαα  ααπποοζζηημμύύωωςςηη  ΛΛεειιττοουυρργγύύαασσ  κκααιι  υυννττόόρρηηςςηησσ    

Μηνιαύα κατ’ αποκοπό αποζημύωςη για την Λειτουργύα και υντόρηςη από τον Ανϊδοχο τησ μονϊδασ τησ ΕΕΛ, 
ςύμφωνα με την Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων, τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη 
του ϋργου. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται: 

 Η διϊθεςη επύ τόπου του ϋργου, όλου του απαιτούμενου τεχνικού και βοηθητικού προςωπικού για την 
αςφαλό λειτουργύα και ςυντόρηςη των ϋργων. 

 Η ςύνταξη και η υποβολό ςτην Τπηρεςύα των παρακϊτω εκθϋςεων:  

− Μηνιαύεσ Εκθϋςεισ Προόδου  

− Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Προόδου  

− Απολογιςτικό Έκθεςη και  

− Έκτακτεσ Εκθϋςεισ, όταν απαιτούνται  

 Η Λειτουργύα του Έργου, που ενδεικτικϊ περιλαμβϊνει:  

− Σεχνικό υποςτόριξη, περιλαμβανομϋνων των αναγκαύων ρυθμύςεων και επιδιορθώςεων, που θα 
καταςτούν αναγκαύεσ, για την αποδοτικό λειτουργύα των ϋργων.  

− Προγραμματιςμόσ τησ προμόθειασ χημικών αντιδραςτηρύων για την απρόςκοπτη λειτουργύα των 
ϋργων.  

 Η υντόρηςη των ϋργων, που ενδεικτικϊ περιλαμβϊνει:  

− υςτηματικό επιθεώρηςη και ϋλεγχοσ όλου του εξοπλιςμού και όλων των τμημϊτων του ϋργου και 
η ςυμπλόρωςη των Υύλλων Επιθεώρηςησ. 

− Περιοδικό ςυντόρηςη όλου του εξοπλιςμού (κύριου και εφεδρικού).  

− Καθαριςμόσ μονϊδων και του περιβϊλλοντοσ χώρου και ςυντόρηςη των ϋργων πραςύνου. 

− Προγραμματιςμόσ και προμόθεια ανταλλακτικών και αναλωςύμων υλικών ςυντόρηςησ, ςύμφωνα 
με τα εγχειρύδια ςυντόρηςησ όλου του εξοπλιςμού και των λοιπών εγκαταςτϊςεων.     

 

Μηνιαύα αποζημύωςη Λειτουργύασ 
και υντόρηςησ των ϋργων  

(€): 4.000,00 

(ολογρϊφωσ): Σϋςςερισ χιλιϊδεσ 

Πϊροσ, Υεβρουϊριοσ 2023 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
Μ. Καλούδησ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 33/2023 (ΑΔΑ:6153ΟΡΓΠ-9Ν3) απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ Πϊρου 
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