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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα 
εκτελεσθεί το έργο  

1.2. Οι γενικοί όροι του παρόντος τιµολογίου είναι απολύτως δεσµευτικοί για όλους 
τους διαγωνιζόµενους. 

1.3. Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε τελειωµένα επιµέρους έργα, τα 
οποία θα εκτελεστούν στην περιοχή του έργου. Στην τιµή κάθε επιµέρους έργου 
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για τη µελέτη και την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και θέση 
αυτών σε αποδοτική λειτουργία, την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση 
υλικών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την επιτυχή δοκιµασία και 
θέση σε αποδοτική λειτουργία του Έργου, κάθε δαπάνη λειτουργίας, συντήρησης 
κλπ, µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου από τον Φορέα, καθώς και όλες οι 
δαπάνες για τα βοηθητικά έργα που είναι αλληλένδετα µε την υπόψη µονάδα, 
έστω και αν δεν κατονοµάζονται ρητά στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας 
αυτής.  

1.4. Στην κατ’ αποκοπή τιµή των έργων περιλαµβάνεται και η δαπάνη για τη σύνταξη 
από τον Ανάδοχο της Μελέτης Εφαρµογής  

1.6. Για οποιαδήποτε εργασία ή εξοπλισµό που ενδεχόµενα ο διαγωνιζόµενος 
παρέλειψε να κοστολογήσει µε ιδιαίτερη τιµή µονάδας κατά τη σύνταξη του 
Τιµολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισµού Προσφοράς του, ενώ αυτή είτε 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του, είτε απαιτείται από τα 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ρητά επισηµαίνεται ότι ουδέν δικαίωµα θεµελιώνεται για 
ιδιαίτερη αποζηµίωσή του διότι τεκµαίρεται ότι η κοστολόγηση αυτή έχει 
συµπεριληφθεί στις τιµές των άλλων άρθρων και άρα στο άθροισµα των τιµών 
των άρθρων, το οποίο άθροισµα συνιστά τον Προϋπολογισµό Προσφοράς της 
κατ’ Αποκοπή Τιµής, ο οποίος αποτελεί και την οικονοµική προσφορά του 
διαγωνιζόµενου. 

1.8. Στις κατ’ αποκοπή τιµές του παρόντος τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται το 
ποσοστό για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου, το οποίο καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ επί τις εκατό (18%) επί των τιµών του τιµολογίου και καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο επί της αξίας των εργασιών αυτών. 

Επίσης, στις κατ’ αποκοπήν τιµές του παρόντος τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται 
το ποσοστό για απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον 
Εργοδότη.  

1.9. Όλες οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε πλήρως 
περατωµένες εργασίες κατασκευής, προµήθεια και εγκατάσταση υλικών και 
προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισµού, ώστε οι µονάδες να 
είναι έτοιµες για την επιτυχή δοκιµαστική λειτουργία, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

1.10. Ό,τι αναφέρεται και περιγράφεται στην τεχνική προσφορά θεωρείται ότι 
προσφέρεται και περιλαµβάνεται στο οικονοµικό αντικείµενο ακόµα και αν δεν 
γίνεται συγκεκριµένη περί τούτου µνεία στην ανάλυση της οικονοµικής 
προσφοράς. Εξαιρετικά και µόνο στην περίπτωση κατά την οποία στη σχετική 
αναφορά της Τεχνικής Προσφοράς ρητά αναφέρεται ότι το περιγραφόµενο ή 
αναφερόµενο αντικείµενο δεν προσφέρεται, τότε και µόνο τότε, αυτό λογίζεται ως 
µη προσφερόµενο. 
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1.11. Όλα τα είδη εργασιών που περιέχονται στο παρόν τιµολόγιο και προσφέρονται 
από τον διαγωνιζόµενο αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και 
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών και περιλαµβάνουν 

1.11.1 Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του παρόντος έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, 
των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών 
∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.11.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, 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 µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.12. Προς απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη» αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, οι παρακάτω δαπάνες και έξοδα που περιλαµβάνονται στις τιµές 
του παρόντος τιµολογίου: 

• Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.)]. Επιπλέον, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και 
κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και 
λιπαντικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

• Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε 
είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του 
έργου. 

• Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές των Τευχών ∆ηµοπράτησης. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένη 
ονοµασία προϊόντος έστω και εκ παραδροµής, νοείται ότι αναφέρεται σε 
«ισοδύναµα» προϊόντα. 

• Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του 
έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 
εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

• Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, 
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης 
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• Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

• Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν 
τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

• Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών 
και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων 
µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων 
επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  
όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας εργολαβίας). 

• Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, 
µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.), καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 

• Οι δαπάνες για τα µέτρα ασφαλείας του εργοταξίου και πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

• Οι δαπάνες για προστατευτικά µέτρα για όλες τις καιρικές συνθήκες καθώς 
και η αποµάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. 

• Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου των υλικών και του έργου εν γένει, όπως 
προδιαγράφονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις 
δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

• Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι 
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν 
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται 
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) 
για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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• Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, 
κάθε είδους υλικών λατοµείων, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή 
εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, 
που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 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 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. 

• Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να 
προκύψουν λόγω των συναντώµενων εµποδίων στο χώρο του έργου (όπως 
αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του 
έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.) και των πιθανών 
παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), από 
την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή 
και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

• Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 
έργων και τις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

• Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 
δικτύου και εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται 
ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης), οι δαπάνες για 
τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 
οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες 
αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 
έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

• Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από 
κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν  για 
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αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου 
µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή µορφή, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 

• Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης 
στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» 

• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες που αφορούν στους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

• Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου 

• Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 

• Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

• Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών 

• Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας 
και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και αποµάκρυνσή τους. 

• Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 

• Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

• Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται από το χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση 
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
Οι δαπάνες για την µετατόπιση δικτύων ΟΚΩ και η λήψη ειδικών µέτρων 
αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο 
του έργου (το παρόν δεν αφορά τα υφιστάµενα εσωτερικά δίκτυα για την 
λειτουργία των υφιστάµενων υποδοµών στο έργο).  

• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών και δικτύων 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 
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τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου 

• Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών 
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών 
αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων 
και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση 
µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

• Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ 
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

• Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης 

• Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε 
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και 
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης 

• Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, τους περιβαλλοντικούς όρους και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης 

• Οι δαπάνες δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας 

• Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου+ 

 

1.13. Η αναθεώρηση της τιµής της κατ’ αποκοπή προσφοράς προκύπτει από τις 
επιµέρους αναθεωρήσεις των τιµών των άρθρων των µονάδων του παρόντος 
τιµολογίου µε βάση τους συντελεστές αναθεώρησης και τα αντίστοιχα ποσοστά 
τους, όπως καθορίζονται στα άρθρα που ακολουθούν 

1.14. Όλες οι τιµές του τιµολογίου αυτού είναι σύµφωνες µε τους παραπάνω γενικούς 
όρους, τα τεχνικά δεδοµένα και τις τεχνικές προδιαγραφές, του Κώδικα ∆ηµοσίων 
Έργων και ειδικώς τις διατάξεις του για τη σύνταξη των Συµβατικών Τευχών, 
έχουν δε συνεκτιµηθεί και τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 
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2. Τιµές κατ’ αποκοπή (Άρθρα Τιµολογίου) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην αποµάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών, την 
εκρίζωση δένδρων και θάµνων, την προσωρινή αντιπληµµυρική προστασία του χώρου 
του έργου και γενικώς κάθε απαραίτητη εργασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
εργασιών στο χώρο του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του έργου. 
 
Επίσης, το άρθρο αυτό αφορά σε όλες τις χωµατουργικές εργασίες και τις διαµορφώσεις 
για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, ήτοι: 

• Τις εκσκαφές και τις επιχώσεις για τη διαµόρφωση των απαιτούµενων επιπέδων  
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

• Τη διαµόρφωση – επίστρωση των επιφανειών αυτών.  

• Τις εργασίες προετοιµασίας χώρου. 

• Όλες τις χωµατουργικές εργασίες για την διαµόρφωση των επιπέδων 
χωροθέτησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδοµής 

• Οτιδήποτε πλέον περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η εκτέλεση του συνόλου των χωµατουργικών εργασιών  για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή των παραπάνω έργων περιλαµβάνει την εκσκαφή εδαφών, 
την εκσκαφή ορύγµατος σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης καθώς επίσης και 
την κατασκευή συµπυκνωµένου επιχώµατος εν γένει, καθώς και οτιδήποτε πλέον 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη αλλά απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή των χωµατουργικών εργασιών. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): Ο∆Ο 1123 Α – 90% 

Ο∆Ο 1530 – 10%   
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ    

∆ΕΚΑΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 
       € (αριθµητικώς):  624.618,00  
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, των 
κτιριακών εγκαταστάσεων συµπεριλαµβανοµένου των απαιτούµενων ειδικών 
θεµελιώσεων (αν απαιτηθούν) πλην του ενσωµατωµένου Η/Μ εξοπλισµού τους, ο 
οποίος περιλαµβάνεται στα άρθρα 4 και 7. 
 
Συγκεκριµένα, αφορά στην κατασκευή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα 
απαιτηθούν για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του έργου. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): ΟΙΚ 2124 – 10%   

ΟΙΚ 6104 – 50%  
ΟΙΚ 3215 – 15% 
ΟΙΚ 3816 – 5%  
ΟΙΚ 3873 – 20%  

 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΜΙΑ 

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
       € (αριθµητικώς): 4.581.500,00  
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη των 
έργων υποδοµής (δεξαµενών πλην του ενσωµατωµένου Η/Μ εξοπλισµού τους, 
γεφυροπλάστιγγα, έργα πρασίνου κλπ) που θα απαιτηθούν για την οµαλή και εύρυθµη 
λειτουργία του έργου.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): ΟΙΚ 2124 – 10% 

ΟΙΚ 6104 – 30% 
ΟΙΚ 3215 – 20% 
ΟΙΚ 3816 – 10% 
ΟΙΚ 3873 – 30% 

      
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΕΝΑ  ΕΥΡΩ   
       € (αριθµητικώς):  92.271,00  
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην εγκατάσταση, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, 
όλου του απαραίτητου εξοπλισµού επεξεργασίας όπως µεταφορικές ταινίες, εξοπλισµό 
µηχανικής διαλογής, εξοπλισµό κοµποστοποίησης, εξοπλισµό αναερόβιας χώνευσης, 
εξοπλισµό ραφιναρίας καθώς και ο εξοπλισµός διασύνδεσης.  
∆εν περιλαµβάνει τις πάγιες εγκαταστάσεις κτιρίων (φωτισµός, εξαερισµός κλπ), ο 
οποίος περιλαµβάνεται στο άρθρο 7. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): ΗΛΜ 52 – 20% 

ΗΛΜ 61 – 10% 
ΗΛΜ 80 – 10% 

     ΗΛΜ 81 – 60% 
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ  

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
       € (αριθµητικώς): 9.813.350,00  
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη της 
απαιτούµενης εσωτερικής οδοποιίας του έργου. Περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες 
εργασίες (χωµατουργικά, οδοστρωσία, αντιπληµµυρικά έργα οδοποιίας και τεχνικά 
έργα).  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):    Ο∆Ο 3121 Β - 20%   

Ο∆Ο 3211 Β - 20%  
Ο∆Ο 3311 Β - 10%  
Ο∆Ο 4521 Β - 40%  
Ο∆Ο 3111 Β- 10%  

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ 

ΕΥΡΩ   
       € (αριθµητικώς):  580.206,00  
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη των 
απαιτούµενων αντιπληµµυρικών έργων στο σύνολο των διαµορφώσεων πλην των 
παρόδιων τάφρων που θα απαιτηθούν για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του έργου. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.):    Υ∆Ρ 6329 - 50%   
       Υ∆Ρ 6301 – 5% 
       Υ∆Ρ 6327 – 10% 
       Υ∆Ρ 6311 – 30% 
       Υ∆Ρ 6752 – 5% 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ   
       € (αριθµητικώς):  142.363,00  
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Η/Μ ΕΡΓΑ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του Η/Μ 
εξοπλισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, 
φωτισµού, ηλεκτρολογικών, τηλεελέγχου, κλπ), στην κατασκευή όλων των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων εξωτερικά των κτιρίων καθώς και των έργων 
υποδοµής του άρθρου 3.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.) :  ΗΛΜ 08 - 20% 
     ΗΛΜ 21 – 20% 
     ΗΛΜ 52 - 40% 
     ΗΛΜ 80 – 20% 

 
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ 

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  
       € (αριθµητικώς):   1.393.437,00 
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη όλων 
των απαραίτητων έργων και συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος, τα οποία 
περιλαµβάνουν τα έργα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και τα συστήµατα 
απόσµησης – αποκονίωσης και θορύβου.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): ΗΛΜ 52 – 20% 

ΗΛΜ 61 – 10% 
ΗΛΜ 80 – 40% 
ΗΛΜ 81 – 20% 

     Υ∆Ρ 6620.1 – 10% 
 
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
       € (αριθµητικώς):  735.038,00 
 
 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

16 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟ) 
Το άρθρο αυτό αφορά στην πλήρη κατασκευή, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη όλων 
των απαιτούµενων έργων καθαρισµού και ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόµενου 
βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Κ.Α.): ΗΛΜ 05 – 10% 

ΗΛΜ 58 – 60% 
ΗΛΜ 81 – 20% 
ΗΛΜ 83 – 10% 

 

 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ  
       € (αριθµητικώς):   463.000,00  
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το άρθρο αυτό αφορά στη δοκιµαστική λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποχρεώσεις και τα προβλεπόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη από τον ανάδοχο, ο 
οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο προσωπικό.  
 
Κατά το διάστηµα της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού, 
αναλώσιµων, χηµικών, καυσίµων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, 
ύδατος, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
 

 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ  
       € (αριθµητικώς): 150.000,00  
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια του κινητού εξοπλισµού λειτουργίας ανάλογα µε 
την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τις απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 
(Τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων του αντικειµένου του άρθρου). 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
       € (αριθµητικώς): 960.000,00  
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2ΕΤΗΣ ΜΕΑ 

Το άρθρο αυτό αφορά στη λειτουργία του έργου για δύο (2) έτη, σύµφωνα µε τα 
συµβατικά τεύχη από τον ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο προς τούτο 
προσωπικό.  

Κατά το διάστηµα της λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού, αναλώσιµων, 
χηµικών, καυσίµων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ύδατος, 
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ όπως αυτές αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (€): 

ΕΥΡΩ (ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

€ (αριθµητικώς): 3.958.827,02 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταµένη Τ.Μ.Κ Η Προϊσταµένη ∆/νσης 
Τ.Υ 

   
Αφροδίτη Κωτή   
Πολ.Μηχ/κός   

   
Ευαγγελία Γιαννούλα   

Πολ.Μηχ/κός   
   

Θεµιστοκλής Καραµούστος Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 
Ηλ. Μηχ/κός Τοπ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός 
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