
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –  Σιμολόγιο μελζτησ 

 
1. Γενικοί  Όροι 

Οι τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ και κεωροφνται 

πλιρεισ από κάκε άποψθ και περιλαμβάνουν: 

 Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ παροχι τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και των υπολοίπων τευχϊν τθσ μελζτθσ, πλθν των δαπανϊν που 

βαρφνουν τον εργοδότθ και οι οποίεσ είναι: θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ, δαπάνεσ προκαλοφμενεσ 

από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, εςφαλμζνο ςχεδιαςμό κλπ, δαπάνεσ 

αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν που δεν οφείλονται ςε 

πλθμμζλεια του αναδόχου και δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ νζου εξοπλιςμοφ. 

 Δαπάνεσ για μιςκοφσ και θμερομίςκια του προςωπικοφ με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ και επιβαρφνςεισ, 

με τισ ειςφορζσ του εργοδότθ , τα δϊρα , τισ ζκτακτεσ αμοιβζσ , τισ αποηθμιϊςεισ λόγω απολφςεων, τα 

οδοιπορικά, αποηθμιϊςεων για εργαςίεσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, 

αςφαλίςεωσ υπζρ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π,  για το ςφνολο του προςωπικοφ του  τεφχουσ Τεχνικϊν 

δεδομζνων. 

 Τισ δαπάνεσ για τθν επί τόπου παρακολοφκθςθ, τθν τακτικι και ζκτακτθ ςυντιρθςθ των 

Εγκαταςτάςεων,  οι οποίεσ δαπάνεσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν 

για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

ςυντιρθςθσ, τα εγχειρίδια των καταςκευαςτϊν και τθν τεχνικι περιγραφι των εγκαταςτάςεων. 

 Δαπάνεσ προμικειασ, μιςκϊςεωσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και απόςβεςθσ εργαλείων, εφοδίων, 

μθχανθμάτων, οχθμάτων, κ.λ.π. με τουσ χειριςτζσ τουσ, που απαιτοφνται για τθ λειτουργία και 

ςυντιρθςθ του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων. 

 Τισ δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ. 

  Τθ  δαπάνθ για τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

 Δαπάνεσ προςωρινισ αποκικευςθσ και  φορτοεκφόρτωςθσ, πριν τθν τελικι μεταφορά των 

παραπροϊόντων (εςχαρίςματα, άμμοσ, λίπθ και ζλαια, αφυδατωμζνθ ιλφσ), από τον χϊρο των 

εγκαταςτάςεων, μζχρι τον χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν ΔΕΥΑΛ.  

 Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι δαπάνεσ ςυγκζντρωςθσ και διάκεςθσ χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων και 

λιπαντικϊν.  

 Δαπάνεσ αςφάλιςθσ και αποηθμίωςθσ για τυχόν ατυχιματα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα 

προκλθκοφν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο των εγκαταςτάςεων, ι προσ τρίτουσ, από τθν εκτζλεςθ τθσ 

Υπθρεςίασ αυτισ. 

 Δαπάνεσ εμβολιαςμϊν και τιρθςθσ γενικά των απαραίτθτων μζτρων Αςφαλείασ που προβλζπονται 

από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για όλο το προςωπικό του Αναδόχου που απαςχολείται ωσ επί το 

πλείςτον κάτω από δυςμενείσ ςυνκικεσ.  

 Τθ δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι του προςωπικοφ ι επί 

περιουςίασ τρίτων.     

 Τθ δαπάνθ για τθν τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τον Ανάδοχο, θμερολόγιου λειτουργίασ 

και ςυντιρθςθσ, ςφνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν που απαιτοφνται ι τυχόν απαιτθκοφν από τθν 

υπθρεςία.    



 Δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των δομικϊν καταςκευϊν και των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και 

του εξοπλιςμοφ τουσ. Ωσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων κεωροφνται οι 

περιοριςμζνεσ επεμβάςεισ και τυχόν απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ των χρωματιςμϊν, των μονϊςεων 

και των επιχριςμάτων, ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ όλων των κτιρίων, οι βαφζσ των 

μεταλλικϊν τμθμάτων και οι αποκαταςτάςεισ τυχόν μονϊςεων.  

 Οι δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ των εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ , αποχζτευςθσ , ψφξθσ και 

κζρμανςθσ των κτιρίων. 

 Κάκε άλλθ δαπάνθ, μθ κατονομαηόμενθ ρθτϊσ αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 

παροχισ υπθρεςίασ. 

 Οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ των διακθρφξεων των δθμοπραςιϊν μζχρι τθν τελικι εγκρινόμενθ όπωσ και 

τθσ καταρτίςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2. ΣΜΗΜΑ 1  Λειτουργία και Προληπτική υντήρηςη Εγκαταςτάςεων 

2.1 Μηνιαίεσ Αμοιβζσ προςωπικοφ 

Θεωροφμε ότι το απαραίτθτο προςωπικό για τθν ςυντιρθςθ και λειτουργία των παραπάνω ΕΕΛ είναι κατ’ 

ελάχιςτον  το παρακάτω: 

 Ζνασ Χθμικόσ Μθχανικόσ ΡΕ ι Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ζνασ Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΡΕ για το ςφνολο των 

εγκαταςτάςεων. 

 Ζνασ Χθμικόσ ΡΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ζνασ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ρζντε Θλεκτροτεχνίτεσ ΔΕ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

 Ζξι Εργάτεσ γενικϊν κακθκόντων για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων. 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ Αρικμόσ ατόμων 
Μθνιαίεσ 
αποδοχζσ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 

Χθμικόσ Μθχανικόσ ΡΕ ι Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ 1 2.600,00 2.600,00 

Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΡΕ  
1 2.600,00 2.600,00 

Χθμικόσ ΡΕ 1 2.600,00 2.600,00 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 1 2.300,00 2.300,00 

Θλεκτροτεχνίτθ ΔΕ 5 1.400,00 7.000,00 

Εργάτθσ 6 1.000,00 6.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ  23.100,00 

2.2 Μηνιαία Δαπάνη μετακινήςεων 

Θ κατϋελάχιςτων δαπάνθ μετακινιςεων για τθν επίβλεψθ όλων των ΕΕΛ υπολογίηεται ςε 3.000,00 €/ 

μθνιαίωσ. 



2.3 Μηνιαία Δαπάνη μικροχλικών – δαπάνη διοικητικήσ μζριμνασ. 

Θ δαπάνθ αυτι περιλαμβάνει όλα τα μικροχλικά τα οποία απαιτοφνται για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ 

του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ παρεμβφςματα (φλάντηεσ), κοχλίεσ, περικόχλια 

κακαριςτικά και άλλα μικρισ κατά τεμάχιο αξίασ, που κεωροφνται αναλϊςιμα, κακϊσ και γενικζσ 

διοικθτικζσ ενζργειεσ. Θ δαπάνθ αυτι υπολογίηεται ςε 500,00 € / μθνιαίωσ.  

2.4 Μηνιαία Δαπάνη Εξοπλιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικοφ 

Γενικζσ διοικθτικζσ ενζργειεσ = 500,00 € / μθνιαίωσ. 

υνεπώσ, 

βάςει των ανωτζρω θ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΜΘΝΙΑΙΑ ΔΑΡΑΝΘ για τθν Υπθρεςία Λειτουργίασ & 
Συντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ζχει ωσ εξισ: 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ Μ.Μ ΡΟΣ. ΤΙΜΘ / ΜΟΝ ΑΞΙΑ 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Χθμικοφ Μθχανικοφ ι  

Μθχανικοφ Ρεριβάλλοντοσ ΡΕ 
ΜΘΝΑΣ 1 2.600,00   2.600,00 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Μθχανολόγου ι  

Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι Ναυπθγοφ Μθχανικοφ ΡΕ 
ΜΘΝΑΣ 1 2.600,00 2.600,00 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Χθμικοφ ΡΕ ΜΘΝΑΣ 1 2.600,00 2.600,00 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ΤΕ ΜΘΝΑΣ 1 2.300,00 2.300,00 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Θλεκτροτεχνίτθ ΔΕ ΜΘΝΑΣ 5 1.400,00 7.000,00 

Μθνιαία αποηθμίωςθ Εργάτθ ΜΘΝΑΣ 6 1.000,00 6.000,00 

ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΕΙΣ ΤΕΜ 1 3.000,00 3.000,00 

ΔΑΡΑΝΘ ΜΙΚΟΥΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 1 500,00 500,00 

ΔΑΡΑΝΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΕΜ 1 500,00 500,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Α 
   

27.100,00 

3. ΣΜΗΜΑ 2  Επιδιόρθωςη Εξοπλιςμοφ Εγκαταςτάςεων 

Επιςκευι ι και Αντικατάςταςθ υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ των Εγκαταςτάςεων των ΕΕΛ, που περιλαμβάνει:  

 τθν προμικεια υλικϊν,  

 τθ μεταφορά τουσ επί τόπου ςτισ εγκαταςτάςεισ, 

 τθν παροχι εργαςίασ εξωτερικϊν ςυνεργείων,  

 τθ χριςθ ειδικϊν μθχανικϊν μζςων, 

 τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ, 

λόγω βλάβθσ, φυςιολογικισ φκοράσ και μακρόχρονθσ χριςθσ.  

Λόγω τθσ πλθκϊρασ του εξοπλιςμοφ που υπάρχει εγκατεςτθμζνου ςε κάκε εγκατάςταςθ και τθσ ποικιλίασ 
των περιπτϊςεων βλαβϊν, κακίςταται αδφνατοσ οποιοςδιποτε προςδιοριςμόσ τθσ προσ ανάκεςθ 
ποςότθτασ υπθρεςιϊν, επειδι θ προςμζτρθςθ είναι αδφνατθ από τθ φφςθ τθσ, (λόγω άγνωςτων κάκε 
φορά ζκτακτων βλαβϊν του κάκε εξοπλιςμοφ ξεχωριςτά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ Δαπάνθσ ςτθρίηεται ςε ςτατιςτικά δεδομζνα από βλάβεσ ςε όμοιεσ ΕΕΛ, 
περιλαμβάνει τθν κατ’ εκτίμθςθ ποςότθτα των επιμζρουσ αναγκαίων δαπανϊν και ζτςι προςδιορίηεται το 
ςφνολο τθσ δαπάνθσ.  



Θ Δαπάνθ ςε ανταλλακτικά και εργαςία προχπολογίηεται ωσ  κατ’ εκτίμθςθ μζχρι και του ποςοφ των 
96.000,00 €, για διάρκεια ςφμβαςθσ δϊδεκα (12) μθνϊν, για τθν επιςκευι και τθν αντικατάςταςθ 
υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ παρουςιάηει βλάβθ κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων.  

Η δαπάνη αυτή δεν αποτελεί παράμετρο τησ οικονομικήσ προςφοράσ και αποτελεί προαίρεςη δαπάνησ 
για τισ προμήθειεσ και εργαςίεσ που πιθανόν απαιτηθοφν κατά την διάρκεια εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ. 

Θ ταυτοποίθςθ, ο ζλεγχοσ, θ προζγκριςθ των επιμζρουσ δαπανϊν αυτοφ του άρκρου, κακϊσ και θ 
παραλαβι τουσ από τθν ΔΕΥΑΛ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ 2 : Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 
 
 
 
 

Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΘΣ ΔΕΥΑΛ  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΘΑΚΛΘΣ ΡΟΚΟΡΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΣΩΤΘΘΣ ΒΑΣΙΛΑΟΣ 

ΧΘΜΙΚΟΣ 
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