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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες
θα εκτελεσθεί η εργασία,όπως προδιαγράφεται στα λοιπά συμβατικά τεύχη που ορίζονται
στην ανακοίνωση της υπηρεσίας
Οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Α.Τ. 1   Συλλογή – διάθεση επικίνδυνων υλικών με κωδικούς ΕΚΑ    17 06 01, 17 06 03, 17 06
04, 17 06 05

Συλλογή, συσκευασία και  ανασυσκευασία,  σήμανση,  φόρτωση, μεταφορά,  διασυνοριακή
μεταφορά , τελική διάθεση σε νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση του εξωτερικού πλακών
και άλλων δομικών υλικών που πιθανά περιέχουν αμίαντο με κωδικούς ΕΚΑ  17 06 01, 17 06
03, 17 06 04, 17 06 05. Η συλλογή θα γίνεται από δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου  Χανίων.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  για  υλικά,  προσωπικό  και
εξοπλισμό  και  για  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες,  όπως  σύνταξη  τεχνικών  εκθέσεων,
κατάθεση  και  έκδοση  όλων  κατά  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  απαραίτητων  και
προβλεπόμενων  εγγράφων,  δελτία  κρατικής  και  διασυνοριακής  μεταφοράς  αμιάντου,
αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση και την διασυνοριακή μεταφορά του φορτίου των
αποβλήτων,  διαρκή  έλεγχο  της  συσκευασίας,  σήμανσης,  πιστοποίησης
εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των ελληνικών και διεθνών προδιαγραφών
μεταφοράς  επικινδύνων  υλικών,  όπως αυτές  ορίζονται  από τα  συμβατικά  τεύχη και  τη
νομοθεσία,  χορήγηση Εντύπου Αναγνώρισης και Επισήμου Πιστοποιητικού Διάθεσης των
αποβλήτων  από  την  εγκατάσταση  τελικής  διάθεσης,  ασφάλιση  από  την  έναρξη  των
εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς των υλικών αμιάντου, μέχρι τον χώρο τελικής
διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου και όπου αλλού 
απαιτείται, από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια,τα 
δελτία φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί,ώστε να γίνεται με 
τον καλύτερο τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερόμενων 
επικινδύνων αποβλήτων.

Τιμή ανά κιλό (kgr)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,  00
(Ολογράφως) : ΔΥΟ



A.T.  2    Προσαύξηση  τιμής  του  Α.Τ.1  για  περισσυλλογή  ποσοτήτων  μικρότερων  των
200κιλών

Προσαύξηση τιμής του Α.Τ.1 για περισσυλλογή ποσοτήτων μικρότερων των 200κιλών.

Τιμή ανά κιλό (kgr)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,50
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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