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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ –ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης 
εργασίας, θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν όλες τις εργασίες 
στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση 

τους και περιλαµβάνουν:  
α. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµησθίων, υπερωριών, αποζηµιώσεων για 

εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες, ασφαλίσεως υπέρ 

ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κ.λ.π., δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας, αποζηµιώσεων 
λόγω απολύσεως κ.λ.π., του πάσης φύσεως ειδικευµένου και µη προσωπικού, 

µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λ.π., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση 

όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

β. Η δαπάνη για µετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την 
επίλυση διχογνωµιών µεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 
γ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και 
Ιατρικής περιθάλψεως για το εργαζόµενο προσωπικό που απασχολείται ως επί 
το πλείστον κάτω από δυσµενής συνθήκες. 
δ. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του 

αναδόχου ή του προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 
ε. Κάθε άλλη δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση 

σχετική µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιµοποιήσεως ή µη µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί. 
 

 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  

                       ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

                       (ΠΑΡΚΟΥ, ΛΙΜΕΝΟΣ, ΙΚΑ, ∆ΕΗ). 

 Για τον πλήρη καθαρισµό ενός θαλάµου εσχαρών αντλιοστασίων λυµάτων πόλης 
Μυτιλήνης (Αντλιοστάσια Πάρκου, Λιµένους, ΙΚΑ, ∆ΕΗ), προβλέπονται οι 
παρακάτω εργασίες: 

1. Η διακοπή των λυµάτων στους θαλάµους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια 

των εργασιών µε χρήση ελαστικών µπαλονιών. 



2. Καθαρισµός της εσχάρωσης και των θαλάµων από φερτά υλικά και τα 

συσσωρευµένα λίπη, αποµάκρυνση αυτών. 
3. Πλύσιµο θαλάµων και τελικός καθαρισµός. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ηµεροµίσθια, µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή 

των υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό 

περιβάλλον. 
Η όλη εργασία πρέπει να γίνει µε τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσµατικό τρόπο για 

την οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και 
τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 
 

Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (ΤΕΜ). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 110,00  

            (ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο 

:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  

                       ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ,  

                       ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆ΑΣ & ΤΟΠΙΚΟΥ  

                       ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆ΑΣ 

 Για τον πλήρη καθαρισµό ενός θαλάµου εσχαρών αντλιοστασίων λυµάτων πόλης 
Μυτιλήνης (Αντλιοστάσια, Σκάλας  Λουτρών, Μόριας, Παµφίλων, Παναγιούδας & 

Τοπικού Αντλιοστασίου Παναγιούδας), προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 
1. Η διακοπή των λυµάτων στους θαλάµους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια 

των εργασιών µε χρήση ελαστικών µπαλονιών. 
2. Καθαρισµός της εσχάρωσης και των θαλάµων από φερτά υλικά και τα 

συσσωρευµένα λίπη, αποµάκρυνση αυτών. 
3. Πλύσιµο θαλάµων και τελικός καθαρισµός. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ηµεροµίσθια, µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή 

των υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό 

περιβάλλον. 
Η όλη εργασία πρέπει να γίνει µε τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσµατικό τρόπο για 

την οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και 
τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 
 

Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (ΤΕΜ). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 100,00  

            (ολογράφως): εκατό ευρώ  

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΣΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ  

                       ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   

                       (ΒΑΣΑΛΟΥ , ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΜΙΜΗ ΓΑΛΗΝΟΥ) & ΜΟΡΙΑΣ  

                       ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 Για τον πλήρη καθαρισµό ενός θαλάµου εσχαρών αντλιοστασίων λυµάτων πόλης 
Μυτιλήνης [Αντλιοστάσια πόλης Μυτιλήνης (Βασάλου, Βολογιάννη, Μ. Γαληνού) & 

Μόριας], προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 



1. Η διακοπή των λυµάτων στους θαλάµους και την εσχάρωση κατά τη διάρκεια 

των εργασιών µε χρήση ελαστικών µπαλονιών. 
2. Καθαρισµός της εσχάρωσης και των θαλάµων από φερτά υλικά και τα 

συσσωρευµένα λίπη, αποµάκρυνση αυτών. 
3. Πλύσιµο θαλάµων και τελικός καθαρισµός. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ηµεροµίσθια, µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την προκαταρκτική εκτροπή 

των υδάτων προς υπερχείλιση αν αυτό χρειάζεται για να γίνουν οι εργασίες σε στεγνό 

περιβάλλον. 
Η όλη εργασία πρέπει να γίνει µε τον πλέον πρόσφορο και αποτελεσµατικό τρόπο για 

την οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και 
τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αποχέτευσης. 
 

Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (ΤΕΜ). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 80,00  

            (ολογράφως): ογδόντα ευρώ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο 

:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ME  

                       ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισµό αγωγών δικτύων αποχέτευσης µία φορά οποιασδήποτε διαµέτρου 

και οιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες 
ύλες συναθροίζονται στους αγωγούς, µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος (αντλία 

υψηλής πίεσης & παροχή υδάτων  µε χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 
Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και αποµάκρυνση των προϊόντων 
καθαρισµού. 

Στην κατ΄αποκοπή τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήµατος στο επίπεδο της οδού µε 
οδοσήµανση, φωτεινούς σηµατοδότες και εµπόδια. Καθαρισµός περιοχής από τυχόν 
υπερχειλίσεις.  
β. Το άνοιγµα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος 
τηρώντας όλους τους κανονισµούς ασφαλείας. 
γ. Ο τεµαχισµός των συλλεχθέντων ιζηµάτων του φρεατίου µε νερό υπό πίεση και την 
χρήση της σφύρας και αναρρόφηση των λυµάτων µε τον σωλήνα αναρρόφησης του 

αποφρακτικού µηχανήµατος. 
δ. Τα ηµεροµίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζηµίωση µηχανήµατων, 
εργαλεία κ.λ.π που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη 

λειτουργία της αποχέτευσης. 
Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (ΤΕΜ). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 55,00 

            (ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ  

 

  

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο 

:  ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ   

                       ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆ΑΣ,    

                       ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΛΟΥΤΡΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΑΦΑΛΩΝΑ,  

                       ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ,ΚΑΓΙΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ  

                       ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Για τον καθαρισµό αγωγών δικτύων αποχέτευσης µία φορά οποιασδήποτε διαµέτρου 

και οιουδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά ότι ξένες 
ύλες συναθροίζονται στους αγωγούς, µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος (αντλία 

υψηλής πίεσης & παροχή υδάτων  µε χρήση ειδικού αγωγού υψηλής πίεσης). 
Συνάθροιση των φερτών στα φρεάτια αποχέτευσης και αποµάκρυνση των προϊόντων 
καθαρισµού. 

Στην κατ΄αποκοπή τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
α. Η ασφάλιση της περιοχής φρεατίου και οχήµατος στο επίπεδο της οδού µε 
οδοσήµανση, φωτεινούς σηµατοδότες και εµπόδια. Καθαρισµός περιοχής από τυχόν 
υπερχειλίσεις.  
β. Το άνοιγµα φρεατίου, ασφάλισης από επικίνδυνα αέρια, επίσκεψη και έλεγχος 
τηρώντας όλους τους κανονισµούς ασφαλείας. 
γ. Ο τεµαχισµός των συλλεχθέντων ιζηµάτων του φρεατίου µε νερό υπό πίεση και την 
χρήση της σφύρας και αναρρόφηση των λυµάτων µε τον σωλήνα αναρρόφησης του 

αποφρακτικού µηχανήµατος. 
δ. Τα ηµεροµίσθια εργατοϋπαλληλικού προσωπικού , αποζηµίωση µηχανήµατων, 
εργαλεία κ.λ.π που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και τις διατάξεις που διέπουν τη 

λειτουργία της αποχέτευσης. 
Τιµή ενός (1) πλήρη καθαρισµού (ΤΕΜ). 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά): 60,00 

            (ολογράφως): εξήντα ευρώ  

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                  Η 

                                                                             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 

 

 

1.Παρασκευάς Φινδανής                                      ∆έσποινα Μπώκου 

   Πτυχιούχος Πολιτικός                                       Πολιτικός Μηχανικός 
   Μηχανικός ΤΕ 

 

 

2. Αφιοντζής Παναγιώτης  
    Πτυχιούχος Πολιτικός                                       
    Μηχανικός ΤΕ 

 

                     

 


