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1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή

Ποσά σε (€)

Άρθρο 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ(ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ)
Συνολικό κόστος για 4 μήνες
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου 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, υπερωριών, αποζημιώσεων για
εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως
υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κ.λ.π., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας,
αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και
μη προσωπικού γραφείων, 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. Οι δαπάνες των μισθών δε μπορούν να είναι μικρότερες από τη
συλλογική σύμβαση εργασίας κάθε ειδικότητας.
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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.
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, ημερολόγιου λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών
που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη.
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2.2

ΆΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Το κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα για τη συλλογή και καύση του Βιοαερίου στο
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ανατολικής Αιγιάλειας ,
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή
περιγράφεται στη Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική
Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα λοιπά συμβατικά τεύχη εκτός της
δαπάνης για την ενέργεια .

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/μήνα)
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Αίγιο 04/05/2017
Ο Διευθυντής Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Σπυρίδων Προσελέντης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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