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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:  « Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού φραγμάτων
Λιθοτόπου, Συμβολής και υδροληψιών Υ1,Υ2,Υ3»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ.,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι
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δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.)
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές,
οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κ.λπ.),

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
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(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών,
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα



5

συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών,
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.
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Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο,
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους
του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν
Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
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Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο:

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒN / 240

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους
του παρόντος.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 63  100 %

Για την εργασία της αντικατάστασης των συρματόσχοινων των θυροφραγμάτων του ρουφράκτη
της λίμνης Κερκίνης με συρματόσχοινα Φ 26 μήκους περίπου 28 μ. έκαστου, έχοντα τα κάτωθι
ελάχιστα χαρακτηριστικά:
1) Τύπου Wαrrιngton-seαle 6Χ36 κατά DΙΝ 3064 με χαλύβδινη ψυχή.
2) Ονομαστική αντοχή σύρματος τουλάχιστον 180 Kp/mm2
3) Γαλβανισμένα (επιψευδαργυρωμένα συρματίδια.)
4) Θεωρητικό φορτίο θραύσης τουλάχιστον 55400 Κρ.
5) Ελάχιστο φορτίο θραύσης τουλάχιστον 43300 Κρ.
Τα συρματόσχοινα πριν την τοποθέτησή τους θα λιπανθούν με κατάλληλο λιπαντικό-γράσο .
Φθαρμένοι κοχλίες, πλάκες συγκράτησης των συρματόσχοινων επί των τυμπάνων και σφικτήρες
θα αντικατασταθούν.
Φθαρμένα σπειρώματα επί των τυμπάνων θα αποκατασταθούν. Οι ελαστικοί σύνδεσμοι των
κόμπλερ θα αντικατασταθούν.
Τυχόν φρακαρισμένες τροχαλίες θα επισκευασθούν. Τυχόν φθαρμένα ή μαγκωμένα κουζινέτα θα
αντικατασταθούν.
Κάθε θυρόφραγμα αναρτάται από δύο συρματόσχοινα. Μετά την αντικατάστασή τους θα
επακολουθήσει ρύθμιση των τερματoδιακoπτών ανόδου - καθόδου και ένδειξης του ανοίγματος
του θυρoφράγματoς εις το Pαnel του φυλακίου.
Γρασάρισμα των πείρων των μπράτσων συγκρατήσεως των τοξοτών θυροφραγμάτων.
Γρασάρισμα των τροχαλιών των συρματόσκοινων αναρτήσεως των θυροφραγμάτων
Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων και ελαστικών σωλήνων Φ3/16’’: R1T 250 bar δια μέσου των
οποίων γίνεται η λίπανση των πείρων και των τροχαλιών,
Μεταφορά και απόθεση στο εργοτάξιο της υπηρεσίας των αφαιρούμενων συρματόσχοινων.
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Δηλαδή για την αντικατάσταση ενός συρματόσχοινου θυροφράγματoς, με γερανό, που θα φέρει
αναρτημένο καλάθι επί συρματόσχοινου, επί τόπου του έργου για συγκράτηση της σπαστής
τροχαλίας και ανύψωσης του καινούργιου συρματόσχοινου, χρήση βάρκας, χρήση δύτη, υλικά και
εργασία για παράδοση του συρματόσχοινου σε λειτουργία, μεταφορά του αφαιρούμενου
συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο της υπηρεσίας.

Ένα συρματόσχοινο μήκους περίπου 28 μέτρων (τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Χίλια Οκτακόσια Τριάντα  Ευρώ.
(αριθμητικώς) 1.830,00 €

ΑΡΘΡΟ 2:    ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 63  100 %

Για την εργασία της εξαγωγής του λιπαντικού των μειωτήρων, συλλογής τους σε βαρέλια και
πλήρωση των μειωτήρων μέχρι τον δείκτη στάθμης με καινούριο λιπαντικό SΑE 80W-90 ΑΡΙ GL
5 κατάλληλο για λίπανση γραναζωτών συστημάτων, που λειτουργούν υπό υψηλά φορτία και
μεγάλων διακυμάνσεων θερμοκρασίας, του καθαρισμού των μηχανισμών και του δαπέδου από
τυχόν εκχύσεις λιπαντικού και της αντικατάστασης όλων των πλαστικών ταπών (εξαγωγής
λαδιού, στάθμης λαδιού και πλήρωσης λαδιού) των μειωτήρων στο φράγμα Κερκίνης.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου του λιπαντικού και εργασία αντικατάστασης
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ανά λίτρο.

Τιμή ανά 1 Λίτρο

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Έξι Ευρώ

(αριθμητικώς) 6,00 €

ΑΡΘΡΟ 3: Λαμπτήρας φθορισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 59  100 %

Λαμπτήρας φθορισμού ενεργειακής κλάσης Α, μήκους 1500mm, 58W, θερμοκρασίας χρώματος
6500K, λευκού χρώματος εντός υπάρχοντος φωτιστικού σώματος αντιεκρηκτικού τύπου δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και αντικατάσταση του καμένου λαμπτήρα, υλικών και
μικροϋλικών για την ορθή λειτουργία τους.

Ένα τεμάχιο λαμπτήρα φθορισμού των παραπάνω χαρακτηριστικών:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ
(αριθμητικώς) 15,00 €

ΑΡΘΡΟ 4: Μούφα Ρητίνης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 42  100 %

Ευθεία μούφα ρητίνης χαμηλής τάσης 1 kV , διαμέτρου 8-18mm, για καλώδιο ΝΥΥ ή ΝΥΜ 4Χ4 ή
5Χ4, πληρωμένη με ρητίνη για πλήρη αδιαβροχοποιημένη ένωση καλωδίων εντός της στοάς του
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φράγματος. Αποξήλωση κυτίων διακλάδωσης και ένωση των καλωδίων μέσω της μούφας ρητίνης.
Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, αποξήλωση των κυτίων διακλάδωσης,
σύνδεση των καλωδίων μέσω της μούφας ρητίνης, υλικών και μικροϋλικών  για την πλήρη και
ορθή τοποθέτηση τους.

Ένα τεμάχιο μούφα ρητίνης των παραπάνω χαρακτηριστικών:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(αριθμητικώς) 45,00 €

ΑΡΘΡΟ 5: Ειδική χαλύβδινη κατασκευή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 7  100 %

Ειδικό τεμάχιο αποτελούμενο από χαλυβδοσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου Φ100 και μήκους 65 cm,
μία καμπύλη, ένα ύψιλον και τρεις φλάντζες που αποτελεί την κατάθλιψη των δύο υποβρύχιων
αντλιών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος τρύπιου τεμαχίου. Το άρθρο περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εργασίες:

Για το καινούριο τεμάχιο (κατασκευή):

1. Την ακριβή μέτρηση του υπάρχοντος τεμαχίου για την κατασκευή του νέου τεμαχίου

2. Την κατασκευή του νέου τεμαχίου με καινούρια υλικά (σωλήνες, καμπύλες, φλάντζες κτλ)

3. Την εξωτερική προστασία του με αντισκωριακό αστάρι σε δύο στρώσεις και βαφή με
ντούκο μεγάλης σκληρότητας και αντοχής

4. Την μεταφορά του επί τόπου του έργου και την τοποθέτηση του με αντικατάσταση των
ελαστικών παρεμβυσμάτων

5. Την δοκιμή στεγανότητας της κατασκευής

Για το υπάρχων τεμάχιο:

1. Την απομάκρυνση του από το χώρο του έργου

2. Την επισκευή του με κόλληση (οξυγόνο ή ηλεκτροσυγκόλληση)

3. Απόξεση και καθαρισμό με ψήκτρα και σμυριδόπανο

4. Την εξωτερική προστασία του με αντισκωριακό αστάρι σε δύο στρώσεις και βαφή με
ντούκο μεγάλης σκληρότητας και αντοχής

5. Την μεταφορά του στο χώρο του εργοταξίου της υπηρεσίας

Δηλαδή προμήθεια υλικών, κατασκευή, μεταφορά του καινούριου ειδικού τεμαχίου επί τόπου του
έργου, πλήρη και ορθή τοποθέτηση του με τα υλικών και μικροϋλικών, αποξήλωση του παλιού,
ανακατασκευή του και βάψιμό του, μεταφορά του στο εργοτάξιο της υπηρεσίας .

Ένα ειδικό τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Εννιακόσια ευρώ
(αριθμητικώς) 900,00 €
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ΑΡΘΡΟ 6:    Τριφασική υποβρύχια αντλία λυμάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 80  100 %

Υποβρύχια ηλεκτρική αντλία ακαθάρτων παροχής 15-20m3/h, με μανομετρικό 30 mYΣ,
τάση 380V, στροφές 2.900 rpm στόμιο προσαγωγής τουλάχιστον 2" με δυνατότητα
συγκολλήσεως φλάντζας για σύνδεση στο υπάρχον σωλήνα και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Αποσύνδεση της υπάρχουσας τριφασικής υποβρύχιας
αντλίας και μεταφορά της στο εργοτάξιο της υπηρεσίας.

Δηλαδή προμήθεια καινούριας αντλίας, μεταφορά της επί τόπου του έργου, αποξήλωση της
παλιάς αντλίας και μεταφορά της στο εργοτάξιο της υπηρεσίας, τοποθέτηση της νέας αντλίας,
σύνδεση ηλεκτρολογική και υδραυλική (μηχανολογική), δοκιμή λειτουργίας, υλικών και
μικροϋλικών  για την πλήρη και ορθή τοποθέτηση της. Η τοποθέτηση της νέας αντλίας θα γίνει επί
ανοξείδωτης μεταλλικής κατασκευής.

Ένα τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Τρεις χιλιάδες Εννιακόσια ευρώ
(αριθμητικώς) 3.900,00 €

ΑΡΘΡΟ 7: Κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα υποβρύχιων αντλιών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 52  100 %

Πλήρη αποκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα (κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού) των
υποβρύχιων αντλιών εντός της στοάς του φράγματος της Λ. Κερκίνης, δηλαδή οτιδήποτε υλικό
και εργασία απαιτείται για την ορθή λειτουργία των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων .
Οι εργασίες κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν:

1. Αποξήλωση του παλιού πίνακα συμπεριλαμβανομένων όλων των μεμονωμένων
στοιχειών αυτού

2. Τοποθέτηση νέου πίνακα μετά των υλικών και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

3. Ρυθμίσεις των οργάνων και τελικές δοκιμές

4. Παράδοση σειράς ανταλλακτικών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

5. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 μήκους περίπου 3 μέτρων για την σύνδεση με τον υπάρχων
τριφασικό ρευματοδότη

6. Έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας του συναγερμού σε περίπτωση βλάβης
των υποβρύχιων αντλιών και αντικατάσταση της μπαταρίας του συναγερμού 12V-7,2
Ah

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης όλων των απαιτούμενων υλικών και των μικροϋλικών συνδέσεων κλπ. σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις
εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης των υλικών των κυκλωμάτων στο
εσωτερικό του πίνακα, δοκιμών ορθής και πλήρους λειτουργίας και ρυθμίσεων και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για παράδοση της
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Ένα τεμάχιο:
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ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Χίλια εννιακόσια ευρώ
(αριθμητικώς) 1.900,00 €

ΑΡΘΡΟ 8: Καθαρισμός-Λίπανση μηχανισμού θυροφράγματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 63  100 %

Για την εργασία
1. Της πλύσεως:
 1.α. Των φερμουίτ του τροχού αναστολής του ανοιχτού κιβωτίου οδοντωτών τροχών
ανυψώσεως θυρoφράγματoς με ειδικό υγρό καθαρισμού (ενδεικτικού τύπου WURTH
σε σπρέι)

  1.β.. Με πετρέλαιο των οδοντωτών τροχών του κιβωτίου
2. Της επαναλίπανσης των οδοντωτών τροχών με κατάλληλο για οδοντωτούς τροχούς
γράσο προδιαγραφής S3.
3. Της αντικατάστασης των μηχανισμών λίπανσης (γρασσαδοράκια) των τριβέων
ολισθήσεως των ατράκτων και λίπανση αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω απαραίτητα υλικά για την πλήρη πλύση και
λίπανση των αντίστοιχων στοιχείων

Ένα τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Εκατόν Ογδόντα ευρώ
(αριθμητικώς) 180,00 €

ΑΡΘΡΟ 9: Λίπανση Συρματόσχοινων αναρτήσεως θυροφράγματος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 63  100 %

Αφορά τις εργασίες ξεφρακαρίσματος των ρουλεμάν ολίσθησης των θυροφραγμάτων με τη χρήση
μηχανικών μέσων –εργαλείων.
Αφορά επίσης τις εργασίες καθαρισμού και επαναλίπανσης των συρματόσχοινων στο φράγμα
Συμβολής του π. Αγγίτη και πιο συγκεκριμένα τις εργασίες :
α.) Αναρτήσεως των θυροφραγμάτων (Φ28)
β.) Των οδηγών των τροχαλιών κατά την κάθοδο και άνοδο των θυροφραγμάτων (Φ13)
Κάθε φυρόφραγμα αναρτάται από δύο συρματόσχοινα περίπου 15 μέτρα και φέρει δύο οδηγούς
τροχαλίες με μήκος κάθε συρματόσχοινου περίπου 3 μέτρων.
Ο καθαρισμός θα γίνει με καθαρό πετρέλαιο (φωτιστικό) και με τη χρήση συρματόβουρτσας-
πανιών, μέχρι σημείου πλήρους αφαιρέσεως του παλαιού λιπαντικού.
Η λίπανση των συρματόσχοινων θα γίνει με κατάλληλο για συρματόσχοινο λιπαντικό, το οποίο θα
θερμανθεί για να ρευστοποιηθεί και με την χρησιμοποίηση ραφών εμποτισμένων δια λιπαντικού (
ενδεικτικού τύπου λιπαντικού το CARDIUM COMP GREASE της SHELL, το οποίο δύναται να
αντικατασταθεί με παρόμοιο οποιασδήποτε εταιρείας).
Επίσης θα προηγηθεί καθαρισμός των τροχαλιών και των τυμπάνων συρματόσχοινων δι΄
αφαιρέσεως των καλυμμάτων, τα οποία θα επανατοποθετηθούν.
Τα καλύμματα των τυμπάνων συγκρατούνται με κοχλίες και περικόχλια. Εάν κατά την
αποκοχλίωση καταστραφούν μερικά εξ αυτών θα τοποθετηθούν καινούρια.
Μετά το πέρας της λίπανσης θα ακολουθήσει τάνυση –κεντράρισμα των συρματόσχοινων δια των
ρεγουλατόρων. Επίσης θα λιπανθούν οι μηχανισμοί με κατάλληλο γράσο για κουζινέτα και
οδοντωτούς τροχούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των εργαζομένων είναι η χρήση καλαθιού,
αναρτώμενου από ηλεκτρικό παλάγκο.
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Υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση των θυροφραγμάτων σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, επιμετρημένη σε τεμάχια θυροφραγμάτων.

Τιμή ανά τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Οκτακόσια ευρώ
(αριθμητικώς) 800,00 €

ΑΡΘΡΟ 10: Εξωτερική συντήρηση μηχανισμών φράγματος π. Αγγίτη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Οικ 7755  100 %

Για την εργασία του ελαιοχρωματισμού ενός μηχανισμού ανύψωσης θυρoφράγματoς
αποτελουμένου από την εξωτερική επιφάνεια του ανοικτού κιβωτίου οδοντωτών τροχών, των
ατράκτων και των καλυμμάτων των τυμπάνων συρματόσχοινων.

Ήτοι
Απόξεσης και καθαρισμός δια ψήκτρας και σμυριδοπάνου, μία στρώση Rust prιmer με πιστόλι

αέρος και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος με βάση την πολυουρεθάνη επίσης με πιστόλι αέρος.
Υλικά, μικροϋλικά και εργασία για παράδοση όλων των μερών του μηχανισμού ανυψώσεων
ενός θυροφράγματος πλήρως βαμμένο.

Τιμή ανά τεμάχιο (ένας μηχανισμός)

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Διακόσια Ευρώ
(αριθμητικώς) 200,00 €

ΑΡΘΡΟ 11: Ελαστικοί σωλήνες λιπάνσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 8 100 %

Για την εργασία της αντικατάστασης
Α) Των ελαστικών σωλήνων Φ 3/16" : R1T 250 bαr, μήκους περίπου 3,5 μέτρων, με τα
αντίστοιχα ρακόρ, διά των οποίων λιπαίνονται τα κινητά μέρη των AVIO. Αφορά έξι (6)
σωληνάκια
Β) Της αντικατάστασης των γρασαδοράκιων που προσαρμόζονται με ρακόρ οι ελαστικοί
σωλήνες τα οποία βιδώνονται επί των  πακτωμένων στο μπετό σιδερένιων κυτίων. Αφορά την
αντικατάσταση 6 γρασαδορακίων.
Γ) Του γρασαρίσματος των κινητών μερών των AVIO με γράσο τύπου LS3

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση μετά των
απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών και της εργασίας γρασαρίσματος των AVIO.

Τιμή ανά ένα τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Τετρακόσια Ευρώ

(αριθμητικώς) 400,00 €
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ΑΡΘΡΟ 12: Φωτοκύτταρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΗΛΜ 55 100 %

Αυτόματος διακόπτης (αισθητήρας με διέγερση φωτός) δηλαδή φωτοκύτταρο, ρυθμιζόμενης
ευαισθησίας για τοποθέτηση εξωτερική επί τοίχου, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και
σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά ένα τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Τριάντα Ευρώ

(αριθμητικώς) 30,00 €

ΑΡΘΡΟ 13: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα

13α: οικ 64.21.03 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2 "
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ οικ 6423 100 %

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Έντεκα Ευρώ και Ογδόντα λεπτά
(αριθμητικώς) 11,80 €

13β: οικ 64.21.02 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2 "

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ οικ 6422 100 %

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Εννέα ευρώ και Πενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) 9,50 €

ΑΡΘΡΟ 14: Μεταλλικοί ορθοστάτες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚ 6423 100 %

Μεταλλικοί ορθοστάτες για την στήριξη των σιδηρών κιγκλιδωμάτων Φ2’’ επί της γέφυρας που
συνδέει την υδροληψία Υ2 με το ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης. Οι μεταλλικοί
ορθοστάτες θα αποτελούνται από:
 Μια μεταλλική πλάκα διαστάσεων 20 Χ 20 Χ 0,5 cm  με τέσσερις αντιδιαμετρικές οπές των

12 mm
 Έναν ορθοστάτη από κοιλοδοκό διαστάσεων 10Χ10Χ 0.3 cm, ύψους 1 μέτρου με μεταλλικό

καπάκι. Ο κοιλοδοκός θα κολληθεί πάνω στην πλάκα.
Ο μεταλλικός ορθοστάτης θα τοποθετηθεί επί του καταστρώματος της γέφυρας με τη χρήση
τεσσάρων κοχλιών Μ10 ή Μ12 και θα συγκολληθούν τόσο στα υπάρχοντα όσο και στα νέα
κιγκλιδώματα.
Θα γίνει αντισκωριακή επίστρωση και βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις χρώματος
ομοίου με τα κιγκλιδώματα και σε μήκος 0,50 cm εκατέρωθεν του ορθοστάτη επι των
κιγκλιδωμάτων
Δηλαδή προμήθεια υλικών, κατασκευή, μεταφορά των ορθοστατών επί τόπου του έργου,
τοποθέτηση, χρωματισμό,  υλικών και μικροϋλικών  για την πλήρη και ορθή τοποθέτηση τους.
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Τιμή ανά ένα τεμάχιο:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Εβδομήντα Ευρώ

(αριθμητικώς) 70,00 €

ΑΡΘΡΟ 15: Χρωματισμοί σωληνώσεων

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

15α: οικ 77.67.02 Διαμέτρου από 1 ¼ έως 2’’
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ οικ 7767.4 100 %

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Δύο Ευρώ και Είκοσι Πέντε λεπτά
(αριθμητικώς) 2,25 €

15β: οικ 77.67.03 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3’’
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΙΚ 7767.6 100 %

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ολογράφως): Τρία Ευρώ και Σαράντα λεπτά
(αριθμητικώς) 3,40 €

Σέρρες 14 / 11  /2017
Ο συντάξας

Πασχάλης Ρακιτζής
Η/Μ Μηχ/κός με A΄ β

Πασχάλης Ρακιτζής

Η/Μ Μηχ/κός με Β΄ β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                       Σέρρες 15 / 11 /2017

Ο  Πρ/νος   Έργων Δομών   Περιβάλλοντος
α.α.

Τελπιζούδη Φωτεινή
   Πολ. Μηχ/κός με Α΄β.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την  υπ’ αριθμ. οικ. 483422/4682/15-11-2017

Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες 17/11/2017

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος  με Α΄ β
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