
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ  
Αποχζτευςθσ Λζςβου 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Σαχ. Δ/νςθ : Ελ. Βενιηζλου 13-17 
Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλινθ 
Πλθροφορίεσ : Φινδανισ Παραςκευάσ  
                                  Βαςίλαροσ ωτιριοσ 
                                  Προκοπίου Θρακλισ 
Σθλζφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΤΠΘΡΕΙΑ: 
 

Λειτουργία και ςυντιρθςθ 
Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ 
Λυμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα  
Πλωμαρίου 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΘ: 
 

15/2019 
 

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 18.600,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. 

 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ 4 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1. Γενικοί Προι 

Οι τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ και κεωροφνται 

πλιρεισ από κάκε άποψθ και περιλαμβάνουν: 

 Όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ παροχι τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και των υπολοίπων τευχϊν τθσ μελζτθσ, πλθν των δαπανϊν που 

βαρφνουν τον εργοδότθ και οι οποίεσ είναι: θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ, δαπάνεσ προκαλοφμενεσ 

από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, εςφαλμζνο ςχεδιαςμό κλπ, δαπάνεσ 

αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν που δεν οφείλονται ςε 

πλθμμζλεια του αναδόχου και δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ νζου εξοπλιςμοφ. 

 Σισ δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ. 

 Σθ  δαπάνθ για τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

 Σθ δαπάνθ για τθν τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τον ανάδοχο, θμερολόγιου λειτουργίασ 

και ςφνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν που απαιτοφνται ι τυχόν απαιτθκοφν από τθν υπθρεςία. 

 Σθ δαπάνθ για τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν μζτρων Τγιεινισ και Ιατρικισ περικάλψεωσ για το 

εργαηόμενο προςωπικό  που απαςχολείται ωσ επί το πλείςτον κάτω από δυςμενείσ ςυνκικεσ. 

 Σθ δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι του προςωπικοφ ι επί 

περιουςίασ τρίτων. 

 Σισ δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ των διακθρφξεων των δθμοπραςιϊν μζχρι τθν τελικι εγκρινόμενθ όπωσ και 

τθσ καταρτίςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ε περίπτωςθ που χρειαςκοφν πρόςκετεσ εργαςίεσ που δεν αφοροφν τισ ςυνικεισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 
εξοπλιςμοφ, όπωσ αντικαταςτάςεισ μθχανθμάτων, επιςκευζσ ςθμαντικϊν βλαβϊν, κλπ, κα επιςθμαίνονται 
από τον ανάδοχο και κα αποκακίςτανται με ευκφνθ και δαπάνεσ του εργοδότθ. 
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2. Μηνιαίεσ Αμοιβζσ προςωπικοφ 

Θεωροφμε ότι το απαραίτθτο προςωπικό για τθν ςυντιρθςθ και λειτουργία τθσ  παραπάνω ΕΕΛ είναι κατ’ 

ελάχιςτον  το παρακάτω: 

 Ζνασ Χθμικόσ ΠΕ ι Χθμικόσ Μθχανικόσ ΠΕ ι Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ ΠΕ ι Μθχανολόγοσ ι 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΠΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ζνασ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ζνασ Εργάτθσ γενικϊν κακθκόντων για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 
Μθνιαίεσ 
αποδοχζσ 

Αρικμόσ 
ατόμων 

ΤΝΟΛΟ(€) 

Χθμικόσ ΠΕ ι Χθμικόσ Μθχανικόσ ΠΕ ι Μθχανικόσ 
Περιβάλλοντοσ ΠΕ ι Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ 
Μθχανικόσ ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΠΕ 

1.150,00 1 1.150,00 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ 900,00 1 900,00 

Εργάτθσ 650,00 1 650,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΔΑΡΑΝΗΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΦ  2.700,00 

 

3. Μηνιαία Δαπάνη Διοικητικήσ και λοιπά ζξοδα 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ Δαπάνη ανά μήνα ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Γραφικά & ζξοδα επικοινωνίασ με υπθρεςία 100,00 100,00 

Καφςιμα μετακινιςων 200,00 200,00 

Μζςα ατομικισ προςταςίασ 100,00 
,00 

100,00 
,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΔΑΡΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 400,00 

 
Συνεπώσ, 
 
βάςει των ανωτζρω θ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΜΘΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΘ για τθν Τπθρεςία Λειτουργίασ & 
υντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ζχει ωσ εξισ: 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 
κατ’ αποκοπι δαπάνθ για  τθν Τπθρεςία “Λειτουργία και 

ςυντιρθςθ Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
Πλωμαριου 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 
ΜΘΝΕ 

 
ΕΣΘΙΑ 

ΔΑΠΑΝΘ  
(€) 

Αμοιβζσ προςωπικοφ 2.700,00 6 16.200,00 

Δαπάνθ Δαπάνθ Διοικθτικισ και λοιπά ζξοδα 400,00 6 2.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ  3.100,00 6 18.600,00 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΘ ΔΕΤΑΛ 

 
 
 
 
 

ΩΣΘΡΘ ΒΑΙΛΑΡΟ 
ΧΘΜΙΚΟ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΘΜΑΣΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ  

ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΘ ΔΕΤΑΛ  
 

 
 
 

ΘΡΑΚΛΘ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΘ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 


