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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. 

Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις 

περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους 

και περιλαμβάνουν: 

α. Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των 

υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη. 

β. Κάθε γενική 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. 

 

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται: 

α. Δαπάνες μεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, 

επεξεργασίας, προσεγγίσεως, ενσωματώσεως, φθοράς και απομειώσεως, 

όλων των απαιτούμενων για το έργο υλικών, με όλες τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., μέχρι πλήρους ενσωματώσεως των. 

β. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεως, δώρων εορτών, 

επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης 

φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, 

συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων 

και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

γ. Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούμενων για το έργο μηχανημάτων, 

μηχανικών σκευών, μέσων, οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους 

ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και ασφάλειας προσωπικού, 

καθώς και των κτιριακών και λοιπών δομικών έργων, οδοποιίας εντός των 

εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου. 

δ. Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις 

αυτών των διαφόρων ασφαλιστικών Οργανισμών και άλλων ταμείων κυρίας 

ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή 

επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών 

εργασιών, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που 

προβλέπεται στην τιμή μονάδος του τιμολογίου. 

ε. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του 

προσωπικού καθώς και οι δαπάνες έκδοσης όλων των απαραιτήτων αδειών 

(Διάθεσης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, κλπ). 



 

 

στ. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την 

τελική εγκρινόμενη όπως και της καταρτίσεως του εργολαβικού 

συμφωνητικού. 

ζ. Η δαπάνη για μετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την 

επίλυση διχογνωμιών μεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 

η. 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 δυσμενείς συνθήκες. 

θ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. 

ι. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του 

αναδόχου ή του προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 

ια. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον 

ανάδοχο, ημερολόγιο λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που 

απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη. 

ιβ. Η δαπάνη για την ενεργειακή κατανάλωση και την κατανάλωση νερού των 

εγκαταστάσεων.  

Ιγ. Λοιπές δαπάνες που πιθανόν προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τα τεύχη 

δημοπράτησης. 

 

  



 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας 

Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου Κρήτης που περιλαμβάνει την 

επεξεργασία έως και 75.000 tn εισερχόμενων σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων 

ανά έτος, περιλαμβανομένου της υποδοχής, επεξεργασίας των εισερχόμενων 

αστικών στερεών αποβλήτων και τη διάθεση του υπολείμματος στο ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαλήνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

Τιμή ανά τόνο εισερχόμενου αποβλήτου (gate fee). 

Αριθμητικώς: 28,69€ 

Ολογράφως: είκοσι οκτώ ευρώ και εξηνταενέα λεπτά 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση προμήθειας νέου εξοπλισμού και υλικών, 

όπως αυτός ζητείται στα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να βελτιωθεί η 

λειτουργία της Μονάδας, να αποκτήσει τις κατάλληλες εφεδρείες για να 

λειτουργήσει, αδιαλείπτως χωρίς τεχνικά προβλήματα, λόγω έντονης φθοράς 

μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού και επιμέρους υλικών.  

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στην παράγραφο 9.2 του τεύχους «Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές 

προδιαγραφές». 

Κατ’ αποκοπή τίμημα για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών. 

Αριθμητικώς:  516.400€  

Ολογράφως: Πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και τετρακόσια  ευρώ  

 

 

 

 

 



 

 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ € 

Α.Τ.1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τον 28,69 150.000 

 

4.303.500 

 

Φ.Π.Α. 24% 1.032.840 

ΣΥΝΟΛΟ 1 034.3365.  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9.2 ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 

Α.Τ.2 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
ΤΕΜ 55.000,00 € 1,00 55.000,00 € 

 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 

CP1/ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 

CP2 

ΤΕΜ 170.000,00 € 1,00 170.000,00 € 

 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ CT ΤΕΜ 110.000,00 € 1,00 110.000,00 € 

 

ΑΛΥΣΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

RF110 

ΤΕΜ 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΤΕΜ 2.000,00 € 3,00 6.000,00 € 

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

VENT90 

ΤΕΜ 8.500,00 € 1,00 8.500,00 € 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗΣ 

VENT1-19 

ΤΕΜ 9.300,00 € 3,00 27.900,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ 15.000,00 € 1,00 15.000,00 € 



 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΛΙΤΡΑ 4,00 € 3.000,00 12.000,00 € 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΤΕΜ 67.000,00 € 1,00 67.000,00 € 

ΒΙΟΦΙΛΤΡΟ 

ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
Κ.Μ. 100,00 € 400,00 40.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 516.400 € 

ΦΠΑ 24% 123.936 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 640.336 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  4.819.900 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  5.976.676 € 
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