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ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων».

Προϋπολογισμός δαπάνης ……………………….. 59.970,00………….………………………..€.

Φ.Π.Α.23%………………………………………....13.793,10…...…..…………………………..€

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης : ………………....73.763,10….….….…………………………€

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………………



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   23/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά  τους χρωματισμούς με χρήση χρωμάτων, ακρυλική ή στυρο-α-
κριλικής βάσεως επί επιφανειών επιχρισμάτων ήδη χρωματισμένων ,μερικών εσωτερικών-
εξωτερικών επιφανειών των Σχολικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μυκόνου σε μία στρώση
(φρεσκάρισμα) και μόνωση ταρατσών με τσιμεντοειδή υλικά. Για τις παραπάνω διαδικασίες
θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας  σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆. 28/80 και µε κριτήριο με τη χαμηλότερη τιµή.

Συγκεκριμένα οι επιφάνειες των Σχολικών κτιρίων που θα χρωματισθούν αφορούν τα σχολεία:
1. 1ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου και 3ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου 
2. Νηπιαγωγείο Μαραθιού ΄
3. Νηπιαγωγείο Φτελιάς (Σκυλάμπελα)
4.Νηπιαγωγείο Άνω Μεράς
5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου & 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου (Λάκκα) 
6. Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς
7.Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου 
8. Γυμνάσιο Μυκόνου (Βρύση)
9.Λύκειο Πετεινάρου

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου
Συνολική Επιφάνεια όλων των προς μόνωση ταρατσών είναι 1000τμ
Συνολική Επιφάνεια όλων εσωτερικών τοίχων των Σχολείων προς χρωματισμό είναι τμ 3000
Συνολική Επιφάνεια όλων εξωτερικών τοίχων των Σχολείων προς χρωματισμό είναι τμ 1400

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  59.970,00  € συν 13.793,10€ για Φ.Π.Α. 23%. Συνολι-
κά δηλαδή 73.763,10€ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και Κ.Α. 15-6261.0001

                                  Μύκονος,  27 – 07 – 2015
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         H Συντάξασα 

         ΜΥΚΟΝΟΣ,   27 - 07 -2015 
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ
       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
           Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                                                

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.          
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ΜΕΛΕΤΗ : Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολι-
κών κτιρίων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή

Μονάδας
Δαπάνη

Μερική Ολική

1

(ΟΙΚ-77.80.01)Χρωματισμοί εσω-
τερικών επιφανειών με χρήση χρω-
μάτων ακρυλικής ή στυρένιο – 
ακριλικής βάσεως (ΟΙΚ-7785.01) m2   1.430,00     9,00 12.870,00 12.870,00

2

(ΟΙΚ-77.80.02)Χρωματισμοί εξωτε-
ρικών επιφανειών με χρήση χρω-
μάτων ακρυλικής ή στυρένιο – 
ακριλικής βάσεως (ΟΙΚ-7785.01) m2 3.000,00 10,10 30.300,00 30.300,00

3

(ΟΙΚ-79.08) Στεγανωτικές επι-
στρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
(OIK-7936) Kg    3.000,00 5,60 16.800,00 16.800,00

ΣΥΝΟΛΟ € :   59.970,00€

Φ.Π.Α. 23% € :   13.793,10€  

                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :  73.763,10€
                 

Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες του αναδόχου και τα υλικά. Ο
Ανάδοχος εάν διαθέσει προσωπικό θα επιβαρυνθεί με την καταβολή των ημερομισθίων και άλλων
συναφών υποχρεώσεών του προς το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και τους φορείς
ασφάλισης αυτών. Ο Δήμος Μυκόνου δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για το λόγο αυτό απένα-
ντι στον Ανάδοχο ή σε τρίτα πρόσωπα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους
ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνομικές διατάξεις για την υγεία και
ασφάλεια των εργατών του και γενικά για όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Ειδικότε-
ρα, ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για τα πιθανά ατυχήματα από οποιονδήποτε λόγο και αι -
τία στους εργάτες ή υπαλλήλους του, γι’ αυτό και οφείλει να είναι ασφαλισμένος για την παραπάνω
ευθύνη.

                                  Μύκονος,   27 – 07 – 2015
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         H Συντάξασα 

         ΜΥΚΟΝΟΣ,   27 - 07 -2015 
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ
       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
           Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                                                

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                                                       
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ΜΕΛΕΤΗ : Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολι-
κών κτιρίων



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή

Μονάδας
Δαπάνη

Μερική Ολική

1

(ΟΙΚ-77.80.01)Χρωματισμοί εσω-
τερικών επιφανειών με χρήση χρω-
μάτων ακρυλικής ή στυρένιο – 
ακριλικής βάσεως (ΟΙΚ-7785.01) m2   1.430,00

2

(ΟΙΚ-77.80.02)Χρωματισμοί εξωτε-
ρικών επιφανειών με χρήση χρω-
μάτων ακρυλικής ή στυρένιο – 
ακριλικής βάσεως (ΟΙΚ-7785.01) m2 3.000,00

3

(ΟΙΚ-79.08) Στεγανωτικές επι-
στρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
(OIK-7936) Kg    3.000,00

                                               ΣΥΝΟΛΟ € :   
                                                                                                            Φ.Π.Α. 23% € :   

                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €: 
               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά  την «Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων» δηλαδή τους χρω-
ματισμούς με χρήση χρωμάτων, ακρυλική ή στυρο-ακριλικής βάσεως επί επιφανειών επιχρισμάτων
ήδη χρωματισμένων , εσωτερικών- εξωτερικών επιφανειών των Σχολικών Εγκαταστάσεων του Δή-
μου Μυκόνου σε μία στρώση (φρεσκάρισμα) και μόνωση ταρατσών με τσιμεντοειδή υλικά.  Συγκε-
κριμένα οι επιφάνειες των Σχολικών κτιρίων που θα χρωματισθούν αφορούν τα σχολεία:

1. 1ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου και 3ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου 
2. Νηπιαγωγείο Μαραθιού ΄
3. Νηπιαγωγείο Φτελιάς (Σκυλάμπελα)
4.Νηπιαγωγείο Άνω Μεράς
5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου & 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου (Λάκκα) 
6. Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς
7.Δημοτικό Σχολείο Πετεινάρου 
8. Γυμνάσιο Μυκόνου (Βρύση)
9.Λύκειο Πετεινάρου

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου
Συνολική Επιφάνεια όλων εσωτερικών τοίχων των Σχολείων προς χρωματισμό είναι τμ 3000
Συνολική Επιφάνεια όλων εξωτερικών τοίχων των Σχολείων προς χρωματισμό είναι τμ 1400
Συνολική Επιφάνεια όλων των προς μόνωση ταρατσών είναι 1000τμ
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση των ταρατσών θα πρέπει να είναι 2 συστατικών
ελαστική μεμβράνη τσιμεντοειδούς βάσης, λευκού χρώματος και απαιτείται η χρήση 3kg/m2 προκει-
μένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του μονωτικού υλικού. 
Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να προηγηθεί από τον ανάδοχο καθαρισμός των
προς συντήρηση επιφανειών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυ-
κόνου.
Για τις παραπάνω διαδικασίες θα πραγματοποιηθεί  πρόχειρος διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και µε κριτήριο με τη χαμηλότερη τιμή.
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ΜΕΛΕΤΗ : Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολι-
κών κτιρίων



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1  ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τους χρωματισμούς με χρήση χρωμάτων, ακρυλι-

κής ή στυρο-ακριλικής βάσεως επί  επιφανειών επιχρισμάτων ήδη χρωματισμένων των εσωτερι-
κών- εξωτερικών επιφανειών σε μία στρώση (φρεσκάρισμα) και μόνωση ταρατσών με τσιμε-
ντοειδή υλικά σε επιφάνειες των Σχολικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μυκόνου.

- Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον προϋπολογισμό της
μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του τιμολογίου μελέτης.

- Δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό  73.763,10€  (συ-
μπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%).

- Κατά την  σύμβαση ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου, ίση με το
5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Μυκόνου.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

 Διακήρυξη δημοπρασίας
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός
 Το τιμολόγιο μελέτης
 Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
 Τιμολόγιο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 3  ο

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός
(1) μηνός.
Παράταση των τασσόμενων προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο για αποκλειστική υπαι-
τιότητα αυτού.  Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν, συ-
μπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4  ο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως -χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, κάθε σχετικής δαπάνης περιλαμβα-
νομένης στο ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ – προβεί αμέσως μετά την περάτωση των ερ-
γασιών ή διακεκομμένων τμημάτων του έργου τα οποία περατώθηκαν, στην αποκόμιση κάθε προϊ-
όντων υλικών ή χωμάτων καθώς και στην απομάκρυνση της επιπλέον ψηφίδας σφραγιστικών επα-
λείψεων και γενικώς στον καθαρισμό του εργοταξίου.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωση παραβάσεως ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου ο ανάδοχος πα-
ραμένει μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προ -
σωπικό του (εργάτες, υπάλληλοι κ.λ.π.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους,
υπάρχουσες κατασκευές κ.λ.π. λόγω παραβάσεως ή παραλείψεως κατά την εφαρμογή των αναφε-
ρόμενων στην παρούσα.
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπόχρεος για την ενδεχόμενη  καταβολή αποζη-
μιώσεως, υπέχων και κάθε άλλη αστική και ποινική ευθύνη οπωσδήποτε προκύπτουσα από την
εκτέλεση του έργου.
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Ο εργολάβος υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της
κυκλοφορίας οχημάτων ως και νυχτερινά φωτιστικά σήματα κ.λ.π.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες εγκαταστήσει στο εργοτάξιο όλα όσα προ-
βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την υγιεινή  και ασφάλεια των εργαζόμενων κλπ.
Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά
νόμο άδειας (όχι αυτή που απαιτείται για τη ανέγερση των οικοδομών) καθιστάμενος αποκλειστικώς
και ουσιαστικώς υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύ διατάξεων περί εκτελέσεων των εργα-
σιών 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του περι-
βάλλοντος.
Επίσης με δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και
πεζών θέση και επισημάνει αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων, νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6  ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι της καλύτερης στην αγορά ποιότητας, χωρίς βλάβες ή
ελαττώματα και προελεύσεως κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία, με εξαίρεση (όσο αφο-
ρά την προέλευση) εκείνα τα οποία δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία
ρητώς αναγράφεται στα συμβατικά στοιχεία η προέλευσή τους από την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 7  ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτελεση της εργασίας διεπεται από τις διαταξεις:

1) του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 

3) και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

4)  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμενης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρατης. 

5) Συμφωνα με τις διαταξεις Του αρθρου 209 παρ.2,, 9 και 10 του Ν. 3463/2006 περί κυ-
υ ρωσης Κωδικα ∆ημων & Κοινοτητων, όπως τροποποιηθηκαν με το Ν. 3731/08(αρ-
θρο 20 παρ. 13).(ΦΕΚ Α ́263/23-12- 2008), οι δημοι δυνανται να αναθετουν απευθείας η
με συνοπτικη διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) για παροχη υπηρεσιων, που δεν υπα-

α γονται στις διαταξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ́), συμφωνα με τις προβλεψεις του 
αρθρου 83 ΠΑΡ.1 εδαφ. εκτο του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ́) όπως συμπληρωθηκε με 
την παρ.3 του αρθρου 9 του Ν.3899/2010 ( Φ.Ε.Κ. 212/1- 12-2010)

6) Τις διαταξεις του αρθρου 68 όπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 22 του Ν. 3863/2010 
‘’Νεο ασφαλιστικό συστημα και συναφες διαταξεις ρυθμισης στις εργασιακες σχεσεις 

7) Του Ν. 3861/10 ‘’ Ενίσχυση της διαφανειας’’, ‘’Πρόγραμμα διαυγειας ‘’ και αλλες διατα-
α ξεις .

8) Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010)

όπως τροποποιήθηκαν είτε συμπληρώθηκαν και σήμερα ισχύουν.
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ΑΡΘΡΟ 8  ο

 Υποχρεώσεις του εντολοδόχου: 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 9  ο

Ανωτέρα βία:
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω  και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  υπερβολική
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για
τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά
την  οποία  υπάρξει  λόγος  ανωτέρας  βίας  ο  εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί
τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
     Ο όρος περί  ανωτέρας βίας εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα  προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

 ΑΡΘΡΟ 10  ο

Αναθεώρηση τιμών:
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες .  
        
ΑΡΘΡΟ 11  ο

Τρόπος πληρωμής:
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 73.763,10€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Στο  ποσό  της  αμοιβής  συμπεριλαμβάνονται  οι  βαρύνοντες  τον  εντολοδόχο  φόροι  και  βάρη.  Η
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή
και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Το ποσό θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015,  και
ειδικότερα σε βάρος του Κ.Α. 15-6261.0001

ΑΡΘΡΟ 12  ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά
την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 13  ο

Επίλυση διαφορών:
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 14  ο

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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Για κάθε μέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχό της συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται ποι-
νικές ρήτρες που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη-
καν και ισχύουν σήμερα και για τα χρονικά διαστήματα που αυτές ορίζουν.

ΑΡΘΡΟ 15  ο

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο υπό των σχεδίων της Τεχνικής Περιγραφής και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων καθορι -
σμός των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, κατά τις προβλεπόμε -
νες επί μέρους διαστάσεις και τρόπο εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων ειδών
κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή τμήμα του έργου.

ΑΡΘΡΟ 16  ο

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται πιστώς προς τις εγκεκριμένες πρότυπες τεχνικές προδια-
γραφές και καταβάλλει  κάθε  προσπάθεια και επιμέλεια  με  σκοπό το εκτελούμενο έργο να είναι
ποιοτικώς άριστο.
Για το σκοπό αυτό πρέπει ο ανάδοχος να προβαίνει στο συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των
εκτελούμενων εργασιών, προσφεύγοντας με μέριμνα και δαπάνες του στα κρατικά ή άλλα αναγνω-
ρισμένα από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ιδιωτικά εργαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 17  ο

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΛΗΞΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ
Για την κατασκευή του υπόψη έργου τα απαιτούμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμε-
νες Π.Τ.Π. πράγμα που θα ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.609/85.

ΑΡΘΡΟ 18  ο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όταν στην περιοχή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις συγκοινωνιακές, τηλεφωνικές, μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π. ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των αρ-
μόδιων υπηρεσιών.
Επίσης πρέπει να λαμβάνει  υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του τις δυσκολίες και τα
εμπόδια που προκύπτουν από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις καθόσον ουδεμία επί πλέον δαπάνη
εγκρίνεται για το λόγο αυτό.

                                                                          Μύκονος,   27 – 07 – 2015
             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 H Συντάξασα 

         ΜΥΚΟΝΟΣ,   27 - 07 -2015 
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ
       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
           Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                                                

                                                                                            ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :23/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργα-
σίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοί -
πων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "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 χρησι-
μοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  μνημονεύονται  (για  απλή
διευκρίνιση  του  όρου  "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω  δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γε-
νικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομο-
θεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση
του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς
και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλι-
σμού  του  έργου,  ούτε  στους  ενδιαφερόμενους  δικαίωμα  να  ζητήσουν  χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
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1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρί-
ων 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 πε-
ριπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμο-
λογίου. 

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

1.3.3 Οι δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστι-
κών 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 κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερι-
νές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επι-
στημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γρα-
φείων,  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερ-
σης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοτα-
ξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκα-
τάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

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

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος,
και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο)
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 Εργο, 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. 
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Οι ως άνω όροι  για την αποξήλωση των μονάδων και  αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

(β) Οταν 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.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Εργου.

1.3.9 Οι δαπάνες  των  μέτρων προστασίας  των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της απο-
φυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων,  της αποφυγής ρύπανσης ρε-
μάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έρ-
γων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές,
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατα-
σκευής 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 κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοη-
θητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτού-
νται για την κατασκευή 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, χειρι-
στών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλα-
κτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδή-
ποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαι-
τιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απο-
μάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

1.3.12Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχα-
νημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) 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
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(ε) 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.).

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσε-
ων,  αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαι-
τείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο
του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε-
πτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έρ-
γου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός
οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι
δαπάνες  σύνταξης  του  Προγράμματος  Ποιότητος  του  Εργου  (ΠΠΕ),  του  Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απα-
ντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με το-
πογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντι-
παράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητι-
κών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη,  καθώς και  η δαπάνη  σύνταξης κατα-
σκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πη-
γαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα
έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημο-
πράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε  προσωρινές κατα-
σκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλε-
ση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασί-
ας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επι-
μέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσω-
ρινών κατασκευών και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις  για  κάθε  είδους  βλάβη  ή  μη  συνήθη  φθορά  επί  υφισταμένων  κατα-
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σκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Ανα-
δόχου (π.χ.  μεταφορικών μέσων μεγάλης  χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων μηχανη-
μάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπη-
ρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτη-
σης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυ-
ροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 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.

1.3.25 Οι δαπάνες  λήψης  μέτρων για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προ-
βλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο,  όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 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 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%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύ-
ριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων με-

λετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρε-
σίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
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2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασί-
ας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μο-
νάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ-
ΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που ανα-
φέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίω-
ση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου
άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερι-
σχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα,  οπή ή
κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται
με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προ-
στασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά  kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμ-
φωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που εί-
ναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρο-
νται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι
5,0  m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνε-
ται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και
η εργασία αφαιρέσεως και  επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ.  στοιχείων κουφωμάτων
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
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Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμ-
βατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος  (βάσει  των εξωτερικών διαστάσεων
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες  οι  οποίοι  καλύπτουν  λιγότερο  από  το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρι-
κού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερι-
κών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πι-
νάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων
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2.3. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ77.80       Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιααακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε μία στρώση, (φρεσκάρισμα). Με προετοιμασία των επι -
φανειών,  όπου απαιτείται  (σπατουλάρισμα, μερεμέτια,  αστάρωμα) και εφαρμογή μίας στρώσεως
του χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΟΙΚ77.80.01  Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ 9,00 (εννέα ευρώ )

ΟΙΚ77.80.02 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ 10,10 (δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)

ΟΙΚ79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανεί-
ας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η
προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνι-
στάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο έργο.

 ΕΥΡΩ 5,60 (πέντε ευρώ και εξηντα λεπτά)

                                                                              Μύκονος,   27 – 07 – 2015
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         H Συντάξασα 

         ΜΥΚΟΝΟΣ,   27 - 07 -2015 
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗΣ
       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
           Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                                                

                                                                                                ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
                                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                                                       
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