
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016

Προϋπολογισμός δαπάνης 56.910,57€
Φ.Π.Α. 23% 13.089,43€
Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης 70.000,00€
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. (23%) προβλέπεται η
συντήρηση των φθαρμένων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου για τα
έτη  2015-2016  μετά  από  υπόδειξη  της  Υπηρεσία  μας  που  καταστράφηκαν  λόγω  της  αυξημένης  κυκλοφορίας
οχημάτων και τις έντονες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το έργο αυτό έχει σκοπό τη διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών και των οχημάτων (όπου αυτή επιτρέπεται) των
κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών του νησιού καθώς και την αποφυγή ατυχημάτων που πιθανόν θα
προκληθούν από αποκολλημένες ή φθαρμένες πλάκες. Τα είδη των φθορών που έχουν σημειωθεί είναι τα εξής:

 Λακκούβες,  διαφόρων διαστάσεων με την μορφή τρύπας,  λόγω της απομάκρυνσης ή το σπάσιμο κάποιων
πέτρινων πλακών.

 Διαβρωμένες επιφάνειες πλακόστρωτου όπου έχει απομακρυνθεί η τσιμεντοκονία, περιμετρικά των πλακών
(αρμολόγημα),  με  αποτέλεσμα  η  επιφάνεια  του  πλακόστρωτου  να  είναι  ανισόπεδη  και  οι  πλάκες  να
κινδυνεύουν να αποξηλωθούν.

 Μεγάλες επιφάνειες (πλακόστρωτου) πλήρως αποξηλωμένες.

Σύμφωνα με το ΠΔ 13-08-1976 ΦΕΚ 336΄Δ, άρθρο 11, η επικάλυψη των πεζοδρόμων και πλατειών στην Μύκονο,
προβλέπεται αποκλειστικά με την τοποθέτηση εγχώριων ακανόνιστων σχιστόλιθων, τοποθετημένων επιφανειακώς
κατά την έκταση τους (παραδοσιακό πλακόστρωτο) με τσιμεντοκονία επιχρισμένη δια γαλακτώματος ασβέστου. 

Θα γινεται αποξηλωση των κατεστραμμενων πλακών η του αποσαθρωμενου αρμολογηματος, θα καθαριζεται η περιοχη
επιμελώς και θα γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή του νέου πλακόστρωτου. Θα πρέπει
να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η τελική νέα επιφάνεια να είναι στο ίδιο υψόμετρο με την γειτονική προυπάρχουσα
και να μην δημιουργούνται ανισοσκελίες. 

Οι ακριβείς τοποθεσίες των εργασιών συντήρησης θα υποδεικνύονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου
ανάλογα με τη σημαντικότητα των φθορών και τις εκάστοτε ανάγκές του. 

Η αξία των εργασιών είναι  49.040,80€ (με ΓΕ & ΕΟ 18%). Ο προυπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται στο
ποσό των  56.396,92€, ενώ με την αναθεώρηση (ποσού  513,65€) συνυπολογισμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%
(ποσού 13.089,43€), ανέρχεται σε 70.000,00€.

Η χρηματοδότηση προέρχεται απο ίδιους πόρους. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μύκονος, 09/12/2015

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗKE
Μύκονος, 09/12/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυκόνου

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/
α

Κωδικός
Άρθρου

Περιγραφή
εργασιών

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μ.Μ. Ποσότητα
 Τιμή

Μονάδος
 Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

1 22.20.02

Καθαίρεση
πλακοστρώσεων
δαπέδου παντός

τύπου και οιοδήποτε
πάχους με προσοχή

για την εξαγωγή
ακέραιων πλακών με

ποσοστό άνω του
50%

ΟΙΚ2237 m² 500,00  11,20 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

2 71.01.02
Αρμολογήματα
κατεργασμένων

όψεων λιθοδομών
ΟΙΚ7102 m² 800,00  11,20 €  8.960,00 €  8.960,00 € 

3 73.11
Επιστρώσεις με
χονδρόπλακες
ακανόνιστες

ΟΙΚ7311 m² 1200,00  22,50 € 
 27.000,00

€ 
 27.000,00 €

Άθροισμα εργασιών  41.560,00 €

Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολάβου 18%  7.480,80 € 

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά την μελέτη  49.040,80 €

Απρόβλεπτα 15%  7.356,12 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  56.396,92 €

Αναθεώρηση  513,65 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  56.910,57 €

Φ.Π.Α. 23%  13.089,43 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  70.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μύκονος, 09/12/2015

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗKE
Μύκονος, 09/12/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυκόνου

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Aντικειμενο του παροντος τιμολογιου ειναι ο καθορισμος τιμών μοναδος των εργασιών, που ειναι απαραιτητες για
την εντεχνη ολοκληρωση του Εργου, οπως προδιαγραφεται στα λοιπα Τευχη Δημοπρατησης που οριζονται στη
Διακηρυξη. 
1.  Οι τιμες μοναδας του παροντος Τιμολογιου αναφερονται σε μοναδες πληρως περαιωμενων εργασιών,  οπως
περιγραφονται  αναλυτικα  παρακατω,  οι  οποιες  θα  εκτελεστουν  στην  περιοχη  του  Εργου.  Οι  τιμες  μοναδος
περιλαμβανουν ολες τις δαπανες που αναφερονται στην περιγραφη των εργασιών, καθώς και οσες απαιτουνται για
την πληρη και εντεχνη εκτελεση των εργασιών, συμφωνα και με τα λοιπα Τευχη Δημοπρατησης. 
Καμια αξιωση η αμφισβητηση δεν μπορει να θεμελιωθει, ως προς το ειδος και την αποδοση των μηχανηματων, τις
ειδικοτητες και τον αριθμο του εργατοτεχνικου προσωπικου και την δυνατοτητα χρησιμοποιησης η μη μηχανικών
μεσων, εκτος αν αλλως οριζεται στα αρθρα του παροντος. 
Συμφωνα  με  τα  παραπανω,  στις  τιμες  μοναδος  του  παροντος  Τιμολογιου,  ενδεικτικα  και  οχι  περιοριστικα
περιλαμβανονται τα κατωθι: 
1.1 Καθε ειδους επιβαρυνση των ενσωματουμενων υλικών απο φορους, τελη, δασμους, εξοδα εκτελωνισμου,

ειδικους φορους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Αναδοχος δεν απαλλασσεται απο τα τελη διοδιων των καθε ειδους
μεταφορικών του μεσων. 

1.2 Οι  δαπανες προμηθειας των πασης φυσεως,  ενσωματουμενων και  μη,  κυριων και  βοηθητικών υλικών,
μεταφορας  τους  στις  θεσεις  εκτελεσης  των  εργασιών,  αποθηκευσης,  φυλαξης,  επεξεργασιας  τους  (αν
απαιτειται) και προσεγγισης τους, με τις απαιτουμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλισεις των μεταφορών,
τις  σταλιες  των  μεταφορικών  μεσων  και  τις  απαιτουμενες  πλαγιες  μεταφορες,  εκτος  των  ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορα πληρώνεται ιδιαιτερως με αντιστοιχα αρθρα του Τιμολογιου.  Ομοιως οι
δαπανες για την φορτοεκφορτωση και μεταφορα (με την σταλια μεταφορικών μεσων) των πλεοναζοντων
η/και  ακαταλληλων  προϊοντων  εκσκαφών  και  λοιπων  υλικών,  σε  καταλληλους  χώρους  απορριψης,
λαμβανομενων υποψη των ισχυοντων Περιβαλλοντικών Ορων, συμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπους
ορους δημοπρατησης. 

1.3 Οι δαπανες μισθών, ημερομισθιων,  υπερωριών, υπερεργασιών,  ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,  σε
ασφαλιστικες  εταιρειες,  η σε  αλλους ημεδαπους η/και  αλλοδαπους ασφαλιστικους  οργανισμους κλπ.),
δώρων εορτών, επιδοματων που καθοριζονται απο τις ισχυουσες εκαστοτε Συλλογικες Συμβασεις Εργασιας
(αδειας, οικογενειακου, θεσεως, ανθυγιεινης εργασιας, εξαιρεσιμων αργιών κλπ), νυκτερινης απασχολησης
(πλην των εργων που η εκτελεση τους προβλεπεται κατα τις νυκτερινες ώρες και τιμολογουνται ιδιαιτερως)
κλπ, του πασης φυσεως προσωπικου (επιστημονικου, εργατοτεχνικου ολων των ειδικοτητων, υπαλληλων
εργοταξιακών γραφειων, οδηγών και χειριστών οχηματων και μηχανηματων, τεχνιτών συνεργειων κλπ.)
ημεδαπου η αλλοδαπου που απασχολειται για την κατασκευη του εργου, επι τοπου η οπουδηποτε αλλου. 

1.4 Οι δαπανες εξασφαλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρυθμισης αυτών, ανεγερσης γραφειων, εργαστηριων
και  λοιπών εγκαταστασεων του Αναδοχου,  εξασφαλισης  υδρευσης,  ηλεκτρικου ρευματος,  τηλεφωνικης
συνδεσης και αποχετευσης των εργοταξιακών εγκαταστασεων, καθώς και λοιπών απαιτουμενων ευκολιών,
συμφωνα με τους ορους δημοπρατησης. 

1.5 Οι  δαπανες λειτουργιας ολων των εργοταξιακών εγκαταστασεων και  ευκολιών και απομακρυνσης τους
μετα την περαιωση του εργου, καθώς και οι δαπανες αποκαταστασης των χώρων κατα τροπο αποδεκτο
απο την Υπηρεσια και συμφωνα με τους εγκεκριμενους Περιβαλλοντικους Ορους. 

1.6 Οι καθε ειδους δαπανες για την εγκατασταση, εξοπλισμο και λειτουργια εργοταξιακου εργαστηριου, εαν
προβλεπεται,  την  ληψη και  μεταφορα των δοκιμιων  και  την  εκτελεση  ελεγχων  και  δοκιμών,  ειτε  στο
εργοταξιακο εργαστηριο η σε κρατικο η σε ιδιωτικο της εγκρισεως της Υπηρεσιας, συμφωνα με τους ορους
δημοπρατησης. 

1.7 Οι  δαπανες  εγκαταστασης  και  λειτουργιας  μοναδων  παραγωγης  προκατα-σκευασμενων στοιχειων,  εφ’
οσον  προβλεπονται  απο  τους  ορους  δημοπρατησης,  συγκροτηματων  παραγωγης  θραυστών  υλικών
(σπαστηρο-τριβειο),  σκυροδεματος,  ασφαλτομιγματων κλπ,  στον εργοταξιακο χώρο η εκτος αυτου.  Στις
δαπανες αυτες περιλαμβανονται: η εξασφαλιση του απαιτουμενου χώρου, η κατασκευη των υποδομών,
κτιριακών και λοιπών εργων των μοναδων, η εγκατασταση του απαιτουμενου κατα περιπτωση εξοπλισμου,
οι  λειτουργικες  δαπανες πασης  φυσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορες των πρώτων υλών  στην
μοναδα και  των παραγομενων προϊοντων  μεχρι  τις  θεσεις  ενσωματωσης  τους  στο  Εργο,  καθώς και  η
αποσυναρμολογηση των εγκαταστασεων μετα το περας των εργασιών, η καθαιρεση των υποδομών τους
(βασεις, τοιχια κλπ κατασκευες απο σκυροδεμα η οποιοδηποτε αλλο υλικο) και αποκαταστασης του χώρου
σε βαθμο αποδεκτο απο την Υπηρεσια και συμφωνα με τους ισχυοντες Περιβαλλοντικους ορους.  Οι ως
ανω οροι για την αποξηλωση των μοναδων και αποκατασταση των χώρων εχουν εφαρμογη στις ακολουθες
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περιπτώσεις: 
(α)  Οταν η εγκατασταση των μοναδων εχει γινει σε χώρο που εχει παραχωρηθει απο το Δημοσιο 
(β)  Οταν οι μοναδες εχουν ανεγερθει μεν σε χώρους που εχει εξασφαλισει ο Αναδοχος, αλλα εχει δοθει 
προσωρινη αδεια εγκαταστασης-λειτουργιας για τις αναγκες του συγκεκριμενου εργου. 

1.8 Τα  πασης φυσεως ασφαλιστρα για  το  προσωπικο  του Εργου,  τις  μεταφορες,  τα  μεταφορικα  μεσα,  τα
μηχανηματα εργων και τις εγκαταστασεις, καθώς και τις λοπες ασφαλιστικες καλυψεις οπως καθοριζονται
στην Ειδικη Συγγραφη Υποχρεώσεων του Εργου. 

1.9 Οι επιβαρυνσεις απο την εκτελεση των εργασιών υπο ταυτοχρονη διεξαγωγη της κυκλοφοριας και την
ληψη  των  απαιτουμενων  προστατευτικών  μετρων,  οι  δαπανες  των  μετρων  προστασιας  των  ομορων
κατασκευών των χώρων εκτελεσης των εργασιών, της προληψης ατυχηματων εργαζομενων η τριτων, της
αποφυγης βλαβών σε κινητα η ακινητα πραγματα τριτων, της αποφυγης ρυπανσης ρεματων, ποταμών,
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπανες των μετρων προστασιας των εργων σε καθε φαση της κατασκευης τους
ανεξαρτητως της εποχης του ετους (εκσκαφες, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετησεις κλπ) και μεχρι την
οριστικη παραλαβη τους. 

1.10 Οι  δαπανες  διεξαγωγης  των  ελεγχων  ποιοτητος  και  οι  δαπανες  κατασκευης  των  πασης  φυσεως
‘’δοκιμαστικών  τμηματων’’  που  προβλεπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπους  ορους  δημοπρατησης
(μετρησεις, εργαστηριακοι ελεγχοι και δοκιμες, αξια υλικών, χρηση μηχανηματων, εργασια κλπ.) 

1.11 Οι δαπανες διαθεσης, προσκομισης και λειτουργιας του κυριου και βοηθητικου μηχανικου εξοπλισμου και
μεσων  (π.χ.  ικριωματων,  εργαλειων)  που  απαιτουνται  για  την  κατασκευη  του  εργου  στο  πλαισιο  του
εγκεκριμενου χρονοδιαγραμματος, στις οποιες περιλαμβανονται τα μισθώματα, η μεταφορα επι τοπου, η
συναρμολογηση (οταν απαιτειται), η αποθηκευση, η φυλαξη, η ασφαλιση, οι αποδοχες οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καυσιμα, τα λιπαντικα και λοιπα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικα, οι επισκευες, οι
μετακινησεις στον χώρο του εργου, οι ημεραργιες για οποιαδηποτε αιτια, οι πασης φυσεως σταλιες και
καθυστερησεις (που δεν οφειλονται σε υπαιτιοτητα του Κυριου του Εργου), η αποσυναρμολογηση τους
(εαν απαιτειται) και η απομακρυνση τους απο το Εργο. Περιλαμβανονται επισης οι πασης φυσεως δαπανες
του  εφεδρικου  εξοπλισμου  που  διατηρειται  σε  ετοιμοτητα  για  την  αντιμετώπιση  βλαβών  η  για
οποιαδηποτε αλλη αιτια. 

1.12 Οι  δαπανες  προμηθειας  η  παραγωγης,  φορτοεκφορτωσης  και  μεταφορας  στη  θεση  ενσωματωσης  και
τυχον προσωρινών αποθεσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προελευσης λατομειων, ορυχειων
κλπ.  πλην  των περιπτώσεων που  στα  οικεια  αρθρα του παροντος  Τιμολογιου  αναφερεται  ρητα  οτι  η
μεταφορα πληρώνεται ιδιαιτερα (αρθρα που επισημαινονται με αστερισκο [*]). 
Περιλαμβανονται οι δαπανες πλυσεως, αναμιξης η εμπλουτισμου των υλικών, ώστε να ανταποκρινονται
στις  προβλεπομενες  απο  την  Μελετη  του  Εργου  προδιαγραφες,  λαμβανομενων  υποψη  των  σχετικών
περιβαλλοντικών ορων 

1.13 Οι επιβαρυνσεις απο καθυστερησεις, μειωμενη αποδοση και μετακινησεις μηχανηματων και προσωπικου
που οφειλονται: 
(α) σε εμποδια στο χώρο εκτελεσης των εργασιών (αρχαιολογικα ευρηματα, δικτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β) στην μη ολοκληρωση των διαδικασιών απαλλοτριωσης τμηματων του χώρου εκτελεσης των εργασιών
(υπο την προϋποθεση οτι παρεχεται η δυνατοτητα τμηματικης εκτελεσης των εργασιών), 
(γ) στις τυχον ιδιαιτερες απαιτησεις αντιμετώπισης των εμποδιων απο τους αρμοδιους για αυτα φορεις  
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(δ) στην ενδεχομενη εκτελεση των εργασιών κατα φασεις λογω των ως ανω εμποδιων, 
(ε) στην διενεργεια των απαιτουμενων μετρησεων, ελεγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπες  υποχρεώσεις  του  Αναδοχου  που  προβλεπονται  στα  τευχη
δημοπρατησης, ειτε τα ως ανω αποζημιώνονται ιδιαιτερα ειτε ειναι ανηγμενα στο ποσοστο Γ.Ε.& Ο.Ε. η σε
αλλα αρθρα του παροντος Τιμολογιου 
(στ) στην ληψη μετρων για την εξασφαλιση της κυκλοφοριας πεζών και οχηματων, (ζ)  σε προσωρινες η
μονιμες κυκλοφοριακες ρυθμισεις στην ευρυτερη περιοχη του εργου για οποιαδηποτε αιτια (π.χ. εορτες,
εργασιες συντηρησης οδικου δικτυου και υποδομών, βλαβες σε αλλα εργα, εκτελεση αλλων εργων κλπ.). 

1.14 Οι δαπανες ληψης μετρων για την ομαλη και ασφαλη διακινηση πεζών και οχηματων στις θεσεις εκτελεσης
των εργασιών, οπως ενδεικτικα: 
(1)   Οι  δαπανες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγματων πλατους εως 3,0  m,  για  την αποκατασταση της
κυκλοφοριας  πεζών και  οχηματων,  οταν τουτο κρινεται  απαιραιτητο απο την Υπηρεσια η τις  αρμοδιες
Αρχες 
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(2)   Οι δαπανες ληψης προστατευτικών μετρων για την απροσκοπτη και ασφαλη κυκλοφορια πεζών και
οχηματων στην περιμετρο των χώρων εκτελεσης των εργασιών, οπου απαιτειται, ητοι για την περιφραξη
των ορυγματων και γενικα των χώρων εκτελεσης εργασιών, την ενημερωση του κοινου, την σημανση και
φωτεινη σηματοδοτηση του εργοταξιακου χώρου (πλην εκεινης που προκυπτει απο μελετη σημανσης και
τιμολογειται ιδιαιτερως), την προσωρινη διευθετηση και αποκατασταση της κυκλοφοριας κλπ. καθώς και οι
δαπανες για την απομακρυνση των παραπανω προσωρινών κατασκευών και σημανσης μετα την περαιωση
των εργασιών και την πληρη αποκατασταση της αρχικης σημανσης. 

1.15 Οι δαπανες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,  πυκνωσης
τριγωνομετρικου  και  πολυγωνομετρικου  δικτυου,  εγκαταστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που
απαιτουνται για την χαραξη των επιμερους στοιχειων του εργου, οι δαπανες συνταξης μελετών εφαρμογης
(οταν απαιτειται  για την προσαρμογη των στοιχειων της οριστικης μελετης στο ακριβες αναγλυφο του
εδαφους η υφισταμενες κατασκευες), κατασκευαστικών σχεδιων και σχεδιων λεπτομερειών, οι δαπανες
ανιχνευσης  και  εντοπισμου  εμποδιων  στον  χώρο  εκτελεσης  του  εργου  και  εκπονησης  μελετών
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπαρχοντα θεμελια, υψηλος οριζοντας υπογειων υδατων, δικτυα Οργανισμών
Κοινης Ωφελειας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπανες συνταξης του Προγραμματος Ποιοτητος του Εργου (ΠΠΕ), του
Σχεδιου Ασφαλειας και Υγειας, του Φακελου Ασφαλειας και Υγειας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.16 Οι δαπανες αποτυπωσης τεχνικών εργων και λοιπών εγκαταστασεων που απαντώνται στο χώρο του εργου,
οι δαπανες επαληθευσης των στοιχειων εδαφους με τοπογραφικες μεθοδους καθώς και οι δαπανες ληψης
επιμετρητικών  στοιχειων  κατ’  αντιπαρασταση  με  επροσωπο  της  Υπηρεσιας  και  συνταξης  των  πασης
φυσεως  επιμετρητικών  σχεδιων,  πινακων  και  υπολογισμών  που  θα  υποβληθουν  στην  Υπηρεσια  προς
ελεγχο. 

1.17 Η  δαπανη  συνταξης  των  αναπτυγματων  και  πινακων  οπλισμου  σκυροδεματων  (οταν  αυτοι  δεν
περιλαμβανονται στη μελετη. 

1.18 Οι  δαπανες  ενημερωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελετης  με  τα  στοιχεια  των  εντοπιζομενων  με
ερευνητικες τομες η κατα την εκτελεση των εργασιών δικτυων Ο.Κ.Ω. 

1.19 Οι δαπανες των αντλησεων (πλην των αντλησεων κατα την κατασκευη τεχνικών εντος κοιτης ποταμών η
στην περιπτωση που δεν υπαρχει δυνατοτητα παροχετευσης προς φυσικο η τεχνητο αποδεκτη υδατων)
καθώς και των προσωρινών διευθετησεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογειων και πηγαιων
νερών ώστε να προστατευονται τοσο τα κατασκευαζομενα οσο και τα υπαρχοντα εργα και το περιβαλλον
γενικοτερα, εκτος αν προβλεπεται διαφορετικα στα τευχη δημοπρατησης. 

1.20 Οι δαπανες διατηρησης, κατα την περιοδο εκτελεσης των εργασιών, του χώρου του εργου καθαρου και
απαλλαγμενου απο ξενα προς το εργο αντικειμενα, προϊοντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπανες για την
αποδοση, μετα το τελος των εργασιών του χώρου καθαρου και ελευθερου απο οποιεσδηποτε προσωρινες
κατασκευες και οπως στους εγκεκριμενους περιβαλλοντικους ορους οριζεται. 

1.21 Οι  δαπανες  που  απορρεουν  απο  δικαιώματα  κατοχυρωμενων  μεθοδων  και  ευρεσιτεχνιών  που
εφαρμοζονται κατα οποιονδηποτε τροπο για την εντεχνη εκτελεση των εργασιών. 

1.22 Οι δαπανες διαμορφωσης προσβασεων, προσπελασεων και δαπεδων εργασιας στα διαφορα τμηματα του
εργου, και γενικα καθε βοηθητικης κατασκευης που θα απαιτηθει σε οποιοδηποτε σταδιο των εργασιών,
οταν  δεν  προβλεπεται  ιδιαιτερη  επιμετρηση  αυτών  στα  συμβατικα  τευχη,  καθώς  και  οι  δαπανες
αποξηλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικης αποκαταστασης των χώρων (προσβασεων,
προσπελασεων, δαπεδων εργασιας κ.λ.π.)  εκτος εαν υπαρχει εγγραφη αποδοχη της Υπηρεσιας για την
διατηρηση τους. 

1.23 Οι δαπανες για την προστασια και την εξασφαλιση της λειτουργιας των δικτυων Ο.Κ.Ω. που διασχιζουν
εγκαρσια τα ορυγματα η επηρεαζονται τοπικα απο τις εκτελουμενες εργασιες, Την αποκλειστικη ευθυνη
για την προκληση ζημιών και φθορών στα δικτυα αυτα θα φερει, τοσο αστικα οσο και ποινικα και μεχρι
περαιωσης των εργασιών, ο Αναδοχος του Εργου. 

1.24 Οι δαπανες προληψης και αποκαταστασης καθε ειδους ζημιας καθώς και οι αποζημιώσεις για καθε ειδους
βλαβη η μη συνηθη φθορα επι υφισταμενων κατασκευών κατα την εκτελεση των εργασιών η την διακινηση
βαρεως εξοπλισμου του Αναδοχου (π.χ.  μεταφορικών μεσων μεγαλης χωρητικοτητας,  ερπυστριοφορων
μηχανηματων κλπ) που οφειλονται σε μη τηρηση των συμβατικών ορων, των υποδειξεων της Υπηρεσιας,
των ισχυουσών διαταξεων και γενικοτερα σε υπαιτιοτητα του Αναδοχου. 

1.25 Οι  δαπανες  διαθεσης  γραφειων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλεπουσα  Υπηρεσια,  συμφωνα  με  οσα
αναφερονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπους ορους δημοπρατησης. 

1.26 Εφ’ οσον δεν προβλεπεται ιδιαιτερη πληρωμη στα συμβατικα τευχη: Οι πασης φυσεως δαπανες για τις
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εργοταξιακες οδους που απαιτουνται για την ασφαλη διακινηση εξοπλισμου και υλικών κατασκευης του
Εργου  (μισθωση  η  εξασφαλιση  δικαιωματων διελευσης  απο  ιδιωτικη  εκταση,  κατασκευη  των  οδών  η
βελτιωση υπαρχουσών, σημανση, συντηρηση), καθώς και οι δαπανες εξασφαλισης των αναγκαιων χώρων
αποθεσης των πλεοναζοντων η ακαταλληλων προϊοντων εκσκαφών (καταβολη τιμηματος προς ιδιοκτητες,
αν  απαιτειται,  εξασφαλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευη  οδών  προσπελασης  η  επεκταση  η  βελτιωση
υπαρχουσών) και η τελικη διαμορφωση των χώρων μετα την περαιωση των εργασιών, συμφωνα με τους
εγκεκριμενους περιβαλλοντικους ορους. 

1.27 Οι δαπανες των προεργασιών στις παλιες η νεες επιφανειες οδοστρωματων για την εφαρμογη ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, οπως π.χ. σκουπισμα, καθαρισμος, δημιουργια οπών αγκυρωσης (πικουνισμα),
καθώς  και  οι  δαπανες  μεταφορας  και  αποθεσης  των  προϊοντων  που  παραγονται  ως  αποτελεμα  των
παραπανω εργασιών. 

1.28 Οι δαπανες διανοιξης τομών η οπών στα τοιχώματα υφισταμενων αγωγών, φρεατιων,  τεχνικών εργων
κ.λ.π., με οποιαδηποτε μεσα, για τη συνδεση νεων συμβαλλοντων αγωγών, εκτος αν προβλεπεται ιδιατερη
πληρωμη προς τουτο στα τευχη δημοπρατησης. 

1.29 Οι δαπανες των ειδικών μελετών, που προβλεπεται στα τευχη δημοπρατησης να εκπονηθουν απο τον
Αναδοχο χωρις ιδιαιτερη αμοιβη, οπως μελετες συνθεσης σκυροδεματων και ασφαλτομιγματων, μελετες
ικριωματων κλπ. 

1.30 Οι  δαπανες  εκδοσης  των  απαιτουμενων  αδειών  εκτελεσης  εργασιών  απο  τις  αρμοδιες  Αρχες,  την
Πολεοδομια και τους Οργανισμους Κοινης Ωφελειας, εκτος αν προβλεπεται ιδιαιτερη πληρωμη προς τουτο
στα τευχη δημοπρατησης. 

1.31 Οι δαπανες ληψης μετρων για την προστασια του περιβαλλοντος, απο την εγκατασταση του Αναδοχου στο
'Εργο  μεχρι  και  την  παραλαβη  του  Εργου,  οπως  αυτα  καθοριζονται  στις  σχετικες  μελετες  και  στους
περιβαλλοντικους ορους, εκτος αν προβλεπεται ιδιαιτερη πληρωμη προς τουτο στα τευχη δημοπρατησης. 

1.32 Οι δαπανες δημοσιευσης της διακηρυξης και καταρτισης του συμφωνητικου και γενικα ολες οι υπολοιπες
ειδικες  δαπανες  που  βαρυνουν  τον  Αναδοχο,  οπως  αυτες  αναφερονται  στους  υπολοιπους  ορους
δημοπρατησης του Εργου. 

1.33 Οι δαπανες ληψης μετρων για την εξασφαλιση της συνεχους και απροσκοπτης λειτουργιας των υπαρχοντων
στην περιοχη του Εργου δικτυων (δικτυα υδρευσης, αρδευσης, αποχετευσης και αποστραγγισης, ταφροι,
διώρυγες, υδατορεματα κλπ), τα οποια επηρεαζονται απο την εκτελεση των εργασιών, και ιδιαιτερα οταν: 
(1)  τα δικτυα ειναι σχετικα ανεπαρκη και ευαισθητα σε δυσμενη μεταχειριση, 
(2)   θα επιβαρυνθει υπερμετρα η λειτουργικοτητα των δικτυων αν ο Αναδοχος δεν λαβει μετρα για να
αποτρεψει την εισοδο φερτών υλών απο τις χωματουργικες, κυριως, η αλλες εργασιες. 

1.34 Οι δαπανες συντηρησης του εργου μεχρι την οριστικη του παραλαβη. 
Οι τιμες μοναδας του παροντος Τιμολογιου προσαυξανονται κατα το ποσοστο Γενικών Εξοδων (Γ.Ε.) και
Οφελους του Αναδοχου (Ο.Ε.),  στο οποιο περιλαμβανονται οι πασης φυσεως κρατησεις η υποχρεώσεις
αυτου,  οπως  δαπανες  διοικησης  και  επιβλεψης  του  Εργου,  σημανσης  εργοταξιων,  φοροι,  δασμοι,
ασφαλιστρα, τοκοι κεφαλαιων κινησης, προμηθειες εγγυητικών επιστολών, εξοδα λειτουργιας γραφειων
κ.λπ.,  τα  επισφαλη  εξοδα πασης  φυσεως καθώς και  το  προσδοκώμενο  κερδος  απο  την  εκτελεση  των
εργασιών. 
Το ως ανω ποσοστο Γ.Ε. & Ο.Ε., ανερχεται σε δεκα οκτώ τοις εκατο (18%) η εικοσι οκτώ τοις εκατο (28%) του
προϋπολογισμου των εργασιών, οπως αυτος προκυπτει βασει των τιμών του Τιμολογιου Προσφορας του
αναδοχου, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις. 
Ο Φορος Προστιθεμενης Αξιας (Φ.Π.Α) επι των λογαριασμών του Αναδοχου βαρυνει τον Κυριο του Εργου. 
Εαν  προκυψει  αναγκη  εκτελεσης  εργασιών  που  παρουσιαζουν  διαφορετικα  χαρακτηριστικα  εναντι
παρεμφερών προς αυτες εργασιών που περιλαμβανονται στο παρον Τιμολογιο, αποδεκτα ομως συμφωνα
με  τους  ορους  δημοπρατησης,  η  εργασιών  που  επιμετρώνται  διαφορετικα,  οι  εργασιες  αυτες  ειναι
δυνατον να αναχθουν σε αρθρα του παροντος Τιμολογιου με αναγωγη των μεγεθών τους συμφωνα με το
ακολουθο παραδειγμα: 
Διατρητοι σωληνες στραγγιστηριων, αγωγοι αποχετευσης ομβριων και ακαθαρτων απο σκυροδεμα,    PVC
κλπ 
Για  ονομαστικη  διαμετρο  DN χρησιμοποιουμενου  σωληνα  διαφορετικη  απο  τις  αναφερομενες  στα

υποαρθρα  των  αντιστοιχων  αρθρων  του  παροντος  Τιμολογιου  και  για  αντιστοιχο  υλικο  κατασκευης,
κατηγορια  αντοχης  και  μεθοδο  προστασιας,  θα  γινεται  αναγωγη  του  μηκους  του  χρησιμοποιουμενου
σωληνα σε μηκος σωληνα της αμεσως μικροτερης στο παρον Τιμολογιο ονομαστικης διαμετρου, με βαση
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το λογο: 
DN / DM

οπου  DN:  Ονομαστικη διαμετρος του  χρησιμοποιουμενου σωληνα DM: Η αμεσως μικροτερη διαμετρος

σωληνα που περιλαμβανεται στο παρον Τιμολογιο. 
Αν  δεν  υπαρχει  μικροτερη  διαμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιειται  η  αμεσως  μεγαλυτερη  υπαρχουσα
διαμετρος. 
Μορφωση αρμών με προκατασκευασμενες πλακες τυπου   FLEXCELL   η αναλογου 
Για παχος DN χρησιμοποιουμενης πλακας μεγαλυτερο απο το παχος της συμβατικης πλακας του παροντος

τιμολογιου (12  mm), θα γινεται αναγωγη της επιφανειας της χρησιμοποιουμενης πλακας σε επιφανεια
συμβατικης πλακας παχους 12 mm, με βαση το λογο: 

DN / 12

οπου DN: Το παχος της χρησιμοποιουμενης πλακας σε mm. 

Στεγανωση αρμών με ταινιες τυπου   HYDROFOIL     PVC   
Για  πλατος  ΒN χρησιμοποιουμενης  ταινιας  μεγαλυτερο  απο  το  πλατος  της  συμβατικης  ταινιας  του

παροντος Τιμολογιου (240 mm), θα γινεται αναγωγη του μηκους της χρησιμοποιουμενης ταινιας σε μηκος
συμβατικη ταινιας πλατους 240 mm, με βαση το λογο: 

ΒN / 240

οπου ΒΝ: Το πλατος της χρησιμοποιουμενης ταινιας σε mm 

Παρεμφερης  πρακτικη  μπορει  να  εχει  εφαρμογη  και  σε  αλλες  περιπτώσεις  αρθρων  του  παροντος
Τιμολογιου. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A: 1 ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.20.02 

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οιουδήποτε  πάχους  με  προσοχή,  για  την
εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237)
Καθαίρεση  πλακοστρώσεων δαπέδων παντός  τύπου και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,  μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)       11,20€       ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A/A: 2 ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.01.02 

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7102)
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450  kg
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση
των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και  η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και
μεταλλική  βούρτσα μέχρι  βάθους  2  έως  3  cm από την επιφάνεια του τοίχου,  η  διαβροχή του τοίχου
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση,
ο τελικός καθαρισμός, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)       11,20€       ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A/A: 3 ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.11 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7311)
Επιστρώσεις  με  χονδρόπλακες ακανόνιστες  μέσου πάχους 5  cm και  επιφανείας άνω των 0,10  m2, επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 :  2 1/2 των 150  kg τσιμέντου πάχους 3  cm, με αρμούς
μέσου  πάχους  2  cm αρμολογούμενους  με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg,  με  τα  υλικά,  πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)      22,50€      ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μύκονος, 09/12/2015

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗKE
Μύκονος, 09/12/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυκόνου

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.
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