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ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου εΝσι σ καθορισμός τψων μονάδος των εργασιων, που εΝαl απαραίτητες "..α την
έντεχνη ολοκλήPI<JσητουΈργου. όπως προδlαΥράφεταlστα λoιnότεύxη Δηι,ιoτtράτησηςπου ορίζονται στη Διακήρυξη

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφερoνrαι σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών. όπως
περιγράφονται avamTIKa παρακάτω. οι οποίες θ..α εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος
περιλαμβόνουν όλες τις δαπόνες που αναφΙρονται στην περιγραφή των εργασιών. καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. σύμφωνα και με τα λοιηά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπoρεiνcι etfJeAιI<JθEi.ως προς το είδος κσ την απόδοση TI<JVμηχονημάτων.
τις ειδικότητες και τον αρeμό του εργι:ιτοτεχνικού προσωπιΚΟύ και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή
μηχανι<ών μέσων. εισός αν άλλως οριςεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω. με τις τιμές μονάδος του παρ4ντος Τιμολογίου προκύmεl το προϋπολογιζόμενο
άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν το φυσικό ανtικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδειισι<ά και όχι περιοριστικά.
περιλαμβόνονταl τα Κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των. ενσωμοτοuμένων υλικών από φόρους, τέλη, δαC7μούς,έξοδα εκτελωνισμού
ειδικούς φόρους κλπ., πλην του ΦΠ.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από ισ τέλη διοδίων των Κάθε είδους
μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμήθααζ των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων κσι μη. κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών. cιπoθήKευσης,φύλοξης. επεξεργασίcις τους (ον απαιτείται)
και προσέγγισής τους, με τις ατταιτούμlΥες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαΝσεlς των μετcιφoρών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαπούμενες πλάγιες μεταφορές, εισός των ειδικών περιmώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεταιιδιαlτέρως με αντίστοιχα άρθρcιτου Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπόνες γιCΙ την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταΝα μεταφορικών μέσων) των
πλεoνcιζόντων ή/KCΙI ακατάλληλων ΠΡΟϊόντων εκσκαφών και λοΙΠών υλικών, σε Kcιτάλληλoυς χώρους
απόΡΡ1ψης.},cιμβανoμένων υτtόψη των ισχυόντ~ν ΠΕρ1βαλλσντικώνΌρων, σύμφωνα με την Ε.ΣΥ και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχης σε αποδεκτούς χιΟΙρους.των αποβλήτων cιπό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(,ΔΕΚΚ).όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ362S9117571E10312O10tφEΚ 1312θ12010)κφ εξειδικεύονται με την
Cγκύκλιο σρ. πρωτ. ΟIΚ 4834125·1-2013 του Υπουργι:!ου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής Αλλιχγής δεν
περιλαμβάνεται σικ αντίστοlχες τιμές ιιι\ι τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε cιπoδεκroνς χώρους» νοι:!ται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την ετtέKΣ!VCΙδιαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες μισθών. ημερO\llσ6i.ιν. υτtερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλοτικοιίς οργανισμούς κλπ.). δώρων
εορτών. επιδομάτων που κ.CΙΘOρΙζoνταιαπό τις ισχύουσες εΚάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Eργασiας (αδείας.
oι<oγι:νειcικoύ. θέσεως, ανθυγlεΝής εργσσίας, εξcιιρέσιμων αργιών κλπ.), νυκτερινής αrτασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεση τους προβλέnεταl κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ .. του
πάσης φύσεως προσωπικού {εργατοτεχνιΚΟύ όλων των ειδικοτήτων οδηγων και χειροτών οχημάτων και
μηxcινημάτων. τεχνιτών συνεργείων. επιστημονικού ΠΡΟC7ωττικούκαι των επιστατών με εξειδικευμένο
αντικείμενο. ημεδcιπoύ ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκεuή του έργου. επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάστcιση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεΤCΙφOράτων δοκψίων και τrιν εκτέλεσrι ελέγχ.ωνκαι δοιψών. είτε στο εΡYOTαξ,CΙΚό

ΣελJδα 1 από 27






















































