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           ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμός χώρων 

παράνομης απόρριψης 
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     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α  1 

  
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός της τιμής μονάδος της 

υπηρεσίας, καθαρισμού των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους 

αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών ικανό να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των απαιτούμενων εργασιών. 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των παράνομων χώρων απόρριψης 

απορριμμάτων και του είδους των απορριμμάτων, θα καθορίζεται από την διευθύνουσα 

υπηρεσία ή  ανάγκη διάστρωσης  και επικάλυψης τους με αδρανές υλικό.  

Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο 

ποσό των  24.800,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) με τον Φ.Π.Α. 24% 

και 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικών ετών 2017 και 2018 με ΚΑ 20.6262.08.  
 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 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, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 
(πλην των εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού,  
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

Κάθε είδους επιβάρυνση προμήθειας των αναγκαίων υλικών (αδρανή υλικά κ.α.) τους 
φόρους, τα τέλη κ.λ.π. πλην του Φ.Π.Α.  

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της Εργασίας, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις 

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των εργασιών σε κάθε φάση της εργασίας 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους. 

Οι δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο της Εργασίας, οι 



ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου της Εργασίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο της Εργασίας. 

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου , την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

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

 
        

Τιμή ανά στρέμμα (στρ) ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Αριθμητικώς : 200,00 € 

Ολογράφως   : ΔΙΑΚΟΣΙΑ   ΕΥΡΩ  

 
                                                                 

14/11/17 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14/11/17 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος της  Δ/νσης  

         

 

 

 

                  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Γεωργούδης Γεώργιος Μαυρίδης Δημήτριος 

ΤΕ  Μηχ/γος Μηχ/κός Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός  

 


