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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

             Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, 

που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα 

λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθν Προκιρυξθ.  

1.1  Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

υπθρεςιϊν  όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και 

τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

κάτωκι : 

 

1.1.1  Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Κ.Α., ςε 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, 

ανκυγιεινοφ, εξαιρεςίμων, νυκτερινϊν κλπ. του κάκε είδουσ προςωπικοφ (επιςτθμονικ οφ 

διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των 

γραφείων, των εργοταξίων, των μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι 

αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ) για 

τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ περί Ι.Κ.Α, ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω υπθρεςία εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ τθσ 

αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτο  Ι.Κ.Α ι το Σ..Α κλπ όλου του 

εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα εργοτάξια και τουσ λοιποφσ 

χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν δεν υπάγεται όλθ θ 

παρεχόμενθ υπθρεςία ςτισ περί Ι.Κ.Α διατάξεισ. 

1.1.2  Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, 

μεταφορικϊν μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ 

ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που 

αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ, 

λιψθσ πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα προςταςίασ όλων των 

όμορων καταςκευϊν προσ τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και  πρόλθψθσ ατυχθμάτων 

εργαηομζνων ι τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, 

ςε ρζματα-ποτάμια κλπ.  

1.1.4  Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι άλλου 

εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ 

και θ αςφάλιςι τουσ, θ επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ 

αποκατάςταςθ (όπου επιβάλλεται θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), 

οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ 
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απομάκρυνςι τουσ μαηί με τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι 

άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

 Σα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν, όςο και για τυχόν άλλα, που κα βρίςκονται ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δε χρθςιμοποιοφνται) για τθν αντικατάςταςθ 

άλλων μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία.  

1.1.5  Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο 

χϊρο του , από πικανζσ παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα 

εμπόδια φορείσ, από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των 

παραπάνω εμποδίων.  

1.1.6  Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ 

βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

(περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ 

τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και 

γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.1.7  Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και λειτουργία 

των μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ περιλαμβανομζνων όλων των 

απαιτοφμενων προσ τοφτο υλικϊν -αναλϊςιμων και μθ - καυςίμων, λιπαντικϊν, των 

προβλεπόμενων ςτοιχείων εξοπλιςμοφ, ανταλλακτικϊν κλπ. 

1.1.8   Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊ ν 

μζςων από τον ανάδοχο όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τα οποία κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τα μζλθ του αναδόχου και τθσ Τπθρεςίασ που κα 

απαςχολοφνται από τον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν Τπθρεςία 

αντίςτοιχα. 

1.2  τισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο για ΦΠΑ 

(24%). 

1.3   Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο    

του Ζργου. 

 

ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΘΩΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΣΕΡ)     

Τποτρεωηικά Παρελκόμενα Μητανήμαηος 

Αυτά που αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι 

 

τθν   τιμι   μονάδοσ   του   παρόντοσ      άρκρου   περιλαμβάνεται θ  πλιρθσ αποηθμίωςθ για τα 

παρακάτω : 

Σθν  εργαςία (απαςχόλθςθ  του  μθχανιματοσ και του  χειριςτοφ  του)  για   εκτζλεςθ  

πυροπροςταςίασ, ςτουσ δαςικοφσ δρόμουσ των περιοχϊν όπωσ αναφζρονται ςτουσ Πίνακεσ 1 & 2, 

ςφμφωνα με τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι περιγραφι και κα 

ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά περίπτωςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, α νάλογα με τισ 

υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, οποιαδιποτε ϊρα και μζρα, αργίεσ, εξαιρζςιμεσ κ.λ.π., του Αναδόχου 
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υποχρεουμζνου να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι ςε τακτοφσ χρόνουσ, ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του 

μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπϊν, για τον εφοδιαςμό με καφςιμα, τθν 

αλλαγι ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν κ.λ.π.  

Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι, για εκτζλεςθ εργαςιϊν, ορίηεται αυτόσ 

που αρχίηει με τθν παρουςία των χειριςτϊν μετά από εντολι τθσ Τπθρεςίασ και περατϊνεται αυτόσ 

ο χρόνοσ με τθν αποχϊρθςθ αυτϊν μετά από τθν άρςθ τθσ εντολισ τθσ Τπθρεςίασ.  

ε αυτό το χρόνο απαςχόλθςθσ περιλαμβάνονται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν πυροπροςταςίασ.  

Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ.  

ε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ.  

Οι εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ για τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν κα δίνονται μόνο από τθν 
Διευκφνουςα Τπθρεςία.  

τθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ ακόμα 

και αν δεν αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ και ζντεχνθ εργαςία 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ.  

(Σιμι για 1 ϊρα εργαςίασ διαμορφωτι γαιϊν (γκρζιντερ), περιλαμβανομζνων όλων των δαπανϊν 

κάκε είδουσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ) 

Διαμορφωτισ Γαιϊν (γκρζιντερ) ιςχφοσ από 140 ΘΡ και άνω  

ΕΤΡΩ (Ολογράθως): Πενήνηα 

 (Αριθμηηικά): 50,00 

 

 

                                                                              ΚΟΜΟΣΘΝΘ       3   / 6/2020 
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