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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης
εργασίας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη
περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών
περιλαμβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος και τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη
Δημοπρασίας του έργου.
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς
το είδος και  την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα  και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  δυνατότητα χρησιμοποίησης ή  όχι

μηχανικών μέσων.

1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται ( για απλή διευκρίνιση
του  όρου   " κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο

περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου :

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για
τα  έργα,  με  όλες  τις  απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους
μετακινήσεις,  μέχρι   την  πλήρη  ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  ( στο  Ι. Κ. Α.,
ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς

Οργανισμούς κατά  περίπτωση όπως απαιτείται κ. λ. π.),  δώρων εορτών, επιδόματος

αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού,
του  εξειδικευμένου ή  όχι προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, μηχανημάτων,
συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού
( εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση ( ενοικίαση  ή

αγορά), οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις

αυτών,  τις παροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές
συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών.

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
εκτέλεση δοκιμών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   ( που

περιλαμβάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων,
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βοηθητικών έργων κλπ) με τις φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της
τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις ( μεταφορών, μηχανημάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή
τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα ( κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που
απαιτούνται  για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η

αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η

επισκευή  και  συντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή,
μεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες μετακινήσεις τους, τα

απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές
αποθέσεις μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων,
κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού,
εκτέλεση  των  έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των
εμποδίων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την

κατασκευή, σε συνδυασμό με τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται
από το πρόγραμμα και τις τμηματικές προθεσμίες προόδου των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών
ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών
μέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της

κυκλοφορίας, όπως π. χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00
μ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και
πεζών σε οδούς μικρής σημασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της
καθημερινής  κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  ( λαμαρίνες),  όπου  τούτο

απαιτείται για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και
οποιονδήποτε  κατασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους
ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές

επιστρώσεις  επ' αυτών  ( παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π. χ.  πικούνισμα,
σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις
παραπάνω  εργασίες  κλπ  ( εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του
Τιμολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων,
αγωγών ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ' αυτά ( εκτός

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
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ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που

προέρχονται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  ( μελέτες

σύνθεσης σκυροδεμάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία
του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,
τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των
επιφανειακών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και
τους  Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  ( ΟΚΩ)  ( εκτός  αν

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές
αναφέρονται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  ( ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3 Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία
ενδέχεται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της

λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής.

1.4  Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις

συνεπαγόμενες δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας
και  τη   μεγάλη  σημασία  που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές

εγκαταστάσεις  υπόλοιπων δικτύων  ΟΚΩ ( ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές
περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του Τιμολογίου.

1.5  Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για
γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για
όφελος αυτού,  δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις,
φόρους  δασμούς,   ασφάλιστρα,  τέλη  χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων,
πιστοποιήσεων   πληρωμών,  κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους

μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες
λόγω  δυσχερειών και  εμποδίων κάθε  είδους κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες
κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες
τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε .........
................ ως προς τις τιμές του Τιμολογίου.

1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  ( ΦΠΑ)  επί  των τιμολογίων εισπράξεων του
αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.

ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Σελί δα  4- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ



Σελί δα  5- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΥΔΡ ΝΕΤ-13.13.02.05.1.1Αρθρο1

~Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού δίκουρνου  και σύνδεση με το δίκτυο 
ύδρευσης. 
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6662.1)
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  υπέργειου πυροσβεστικού υδροστομίου (κρουνός)  
Φ80mm από χυτοσίδηρο, δύο στομίων Φ63mm έκαστο (στο ένα εκ  των οποίων θα 
τοποθετηθεί

ταχυσύνδεσμος και στην άλλο τάπα),χρώματος κόκκινου,συμβατός  με τον εξοπλισμό 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Η κοπή του υφιστάμενου οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, οι απαραίτητες χωματουργικές 
εργασίες για την εκσκαφή 
του ορύγματος από τη θέση του Πυροσβεστικού κρουνού μέχρι και το υφιστάμενο 
δίκτυο ύδρευσηςκαι η αντιμετώπιση 
δικτύων ΟΚΩ, η προμήθεια και η τοποθέτηση των απαραίτητων σωληνώσεων (αγωγός 
πολυαιθυλαινίου 16 atm κατάλληλης
διαμέτρου και σε οποιοδήποτε μήκος), ειδικά τεμάχια σύνδεσης και αναγκαίοι 
χαλύβδινοι αγωγοί (με τις απαραίτητες 
φλάντζες σύνδεσής τους) της όλης κατασκευής για την πλήρη λειτουργία καθώς και οι 
απαραίτητες σκυροδετήσεις έδρασης
του Πυροσβεστικού Κρουνού (0,60 Χ 0,60 περίπου με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20), η 
επίχωση του ορύγματος με υλικό
βάσεως ΠΤΠ 155 και αποκατάσταση της τομής οδοστρώματος με ασφαλτόμιγμα ΠΤΠ Α265 
μέσου πάχους 5,00 εκ. (στην περίπτωση 
που η όλη κατασκευή βρίσκεται εκτός ασφαλτοστρωμένου δρόμου,η τελική αποκατάσταση 
θα γίνει από σκυρόδεμα C12/15
πάχους 10,00 εκ. ενώ στις περιπτώσεις πεζοδρομίωνπεριλαμβάνεται και η 
αποκατάσταση στην προγενέστερη μορφή τους 
(τοποθέτηση σκυροδέματος και πλακόστρωση με ίδιου τύπου υλικά)). 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα (μικροϋλικά),  που απαιτούνται για την 
σύνδεση του (ρακόρ, τάπες κλπ) και τα  ειδικά τεμάχια. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας και πλήρως εγκατεστημένου κρουνού  στο δίκτυο 
ύδερυσης.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6662.1: 100,00%
Ευρώ : Οκτακόσια € 800,00
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      ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δ/ ΝΤΗΣ Τ. Υ. Δ. Χ.           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                            Τμήματος Μελετών 

Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ        Μαρία ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

      ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δ/ ΝΤΗΣ Τ. Υ. Δ. Χ.           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                            Τμήματος Μελετών 

Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ        Μαρία ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Πολιτικός Μηχ/ κός           Πολιτικός Μηχ/ κός      Μηχ/ κός Ορυκ. Πόρων
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