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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η αλσηέξσ Τπεξεζία αθνξά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ
Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (Γεσηξήζεηο – Γεμακελέο – Τδαηόππξγνη & Αλάρσκα
Δ.Δ. Λάξηζαο) γηα ην έηνο 2018.
Αλαιπηηθόηεξα ζα γίλεη θαζαξηζκόο- απνθνκηδή θαη δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηνπο παξαθάησ ρώξνπο :
1. ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (πεξίπνπ 10 ζηξέκκαηα) καδί κε ην
παξαπήλεην δελδξνθπηεκέλν άιζνο (ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 35 ζηξεκκάησλ).
2. ηηο γεσηξήζεηο πνπ πδξνδνηνύλ ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο, ηε Γηάλλνπιε, Φαιάλε,
Γαζνρώξη, Κνηιάδα, Διεπζεξαί, Ακπγδαιέα, Μάλδξα, Κνπηζόρεξν, Σεξςηζέα, Λνπηξό,
Ραρνύια (ζπλνιηθά 37 γεσηξήζεηο),
3. ηηο αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο ηεο Κνηιάδαο (ζπλνιηθά 21 γεσηξήζεηο),
4. ηνλ πεξηβάιινληα
ρώξν ησλ Γεμακελώλ Μεδνύξινπ, Αγίαο Παξαζθεπήο,
Πιαηαλνπιησλ, Ακπγδαιέαο, Μάλδξαο, Κνπηζόρεξνπ, Ραρνύιαο, Σεξςηζέαο, Βύξσλα,
Διεπζεξώλ, Λνπηξνύ, Αξγπξνκύισλ
5. ηνπο Τδαηόππξγνπο ηεο Γηάλλνπιεο, Φαιάλεο, Γαζνρσξίνπ, Κνηιάδαο, Κάζηξνπ,
Μεζνξάρεο, Άγησλ Αλαξγύξσλ θαη Κξαλώλα θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο απηώλ
θαη
6. ην αλάρσκα πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηνλ Βηνινγηθό θαζαξηζκό ηεο Λάξηζαο.
Αλαιπηηθόηεξα ηα κέξε πνπ ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο είλαη:
-

Ο πεξηβάιισλ ρώξνο ησλ Γεμακελώλ ζην Μεδνύξιν, Αγία Παξαζθεπή είλαη
πεξίπνπ ζηα 7 ζηξ. γηα ηελ θαζεκία
H επξύηεξε πεξηνρή ησλ γεσηξήζεσλ, ππόινηπσλ δεμακελώλ θαη πδαηόππξγσλ
είλαη πεξίπνπ 20 ζηξ.
Σν Αλάρσκα πεξηκεηξηθά ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Λάξηζαο είλαη πεξίπνπ
1ρικ

Οη γεσηξήζεηο θαη νη δεμακελέο είλαη πεξηθξαγκέλεο θαη ζηα ηεύρε
δεκνπξάηεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ράξηεο κε ηε ζέζε ηνπο.
Η έθηαζε θάζε γεώηξεζεο είλαη πεξίπνπ 200 η.κ.
1.1 Τδξεπηηθέο Γεσηξήζεηο Λάξηζαο
1.1.1 A1, A2, A3, A4, A5,
( Πεξηνρή Γηάλλνπιεο, ζύλνιν 5)
1.1.2 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. ( Πεξηνρή Ακπειώλα, ζύλνιν 7)
1.1.3 Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5,
( Πεξηνρή Γέλδξσλ, ζύλνιν 5)
1.2 Τδξεπηηθέο Γεσηξήζεηο Γηάλλνπιεο – Φαιάλεο
1.2.1 Γεώηξεζε Νεθξνηαθεία (2), Αξηζηέαο (1), Ο.Δ.Κ. 1 - Ο.Δ.Κ.2 (2),
( Γηάλλνπιε, ζύλνιν 5)
1.2.2 Γεώηξεζε Ακκνύδεο, Υώηνο, Καξθαληόο,
(Φαιάλε ζύλνιν 3)
1.2.3 Γεώηξεζε Γαζνρσξίνπ,
(ζύλνιν 1)
1.3 Τδξεπηηθέο Γεσηξήζεηο Κνηιάδαο
1.3.1 Γεώηξεζε Κνηιάδαο, Διεπζεξαί, Ακπγδαιέαο, Μάλδξαο,
Κνπηζόρεξνπ, Σεξςηζέαο, Λνπηξνύ, Ραρνύια,
(ζύλνιν 8)
1.3.2 Δθεδξηθέο Ραρνύιαο, Κνηιάδαο, Διεπζεξαί,
(ζύλνιν 3)

1.4 Αξδεπηηθέο Γεσηξήζεηο
1.4.1 Οη αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο είλαη ζηελ πεξηνρή Κνηιάδαο
(Κ1 έσο Κ21,ζπλνιηθά 21 γεσηξήζεηο).
Θα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο :
- Βνηάληζκα κε ρεηξνθίλεηα κέζα
- Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό - ζακλνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ
ρεηξηζηή
- Βνηάληζκα κε απηνθηλνύκελν κεράλεκα
- Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή ζάκλσλ
- Τπνζηύισζε δέλδξσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο παζζάινπο
- Λίπαλζε θπηώλ.
- Καζαξηζκόο ρώξνπ θπηώλ
-

Γηακόξθσζε ηνπ αλαρώκαηνο ζηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό κε αθαίξεζε ρόξησλ
θαη ζάκλσλ.
Καζαξηζκόο θαη απνθνκηδή ησλ ρόξησλ από ηηο γεσηξήζεηο, ηηο δεμακελέο θαη
ηνπ αλαρώκαηνο θαη κεηαθνξά θαη απόξξηςε ηνπο ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη.

2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη ηα θάησζη κέζα ηα νπνία πξέπεη
λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ρώξν πνπ
εθηεινύληαη νη εξγαζίεο θαζώο επίζεο θαη κεηαθνξηθό κέζν γηα ηελ δηαθνκηδή ηνπο:
-

ρεηξνθίλεην ρνξηνθνπηηθό - ζακλνθνπηηθό κεράλεκα
απηνθηλνύκελν ρνξηνθνπηηθό - ζακλνθνπηηθό κεράλεκα
όρεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ρόξησλ-θιαδηώλ θαη άιισλ.
Οπνηνδήπνηε άιινλ εμνπιηζκό, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαρύηεξε
απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο

θαη

Σα κεραλήκαηα απηά ζα έρνπλ ηελ λόκηκε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππόςε
εξγαζηώλ.
3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκό απνδέρεηαη θαη δειώλεη
όηη, γηα ηελ ζύληαμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, επηζθέθζεθε ηηο
Δγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηηο Γεσηξήζεηο ηηο Γεμακελέο ηνπο Τδαηνπύξγνπο
ην αλάρσκα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ όπσο είρε ππνρξέσζε θαη δηαπίζησζε επί
ηόπνπ ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ελεκεξώζεθε γηα ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ελώ δήηεζε θαη έιαβε θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ απνδέρεηαη πιήξσο όηη δελ έρεη
θακηά αμίσζε θαη δελ πξόθεηηαη λα πξνβάιεη απαηηήζεηο γηα απνδεκίσζε ή
πξνζαύμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ιόγσ ζπλζεθώλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ηνπ
ηέζεθαλ ππόςε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.1
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη απνδνηηθή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πεξηγξαθόκελν
αληηθείκελν, ρσξίο νπνηαδήπνηε απόθιηζε, παξά κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα.
3.2
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ
ηνλ θάησζη εμνπιηζκό θαη κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα
γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ρώξν πνπ εθηεινύληαη νη
εξγαζίεο:
- Γηάθνξα εξγαιεία ρεηξόο
- Αιπζνπξίνλα
-

ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή
Έλα απηνθηλνύκελν κεράλεκα θνπήο.
Οπνηνδήπνηε άιινλ εμνπιηζκό, γηα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
Έλα κεηαθνξηθό κέζν απνθνκηδήο ρόξησλ, θιαδηώλ θαη άιισλ.

3.3
Με εμαίξεζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. θπζηθά γεγνλόηα - βξνρέο,
ρηνλόπησζε, θ.α.- ε απεξγίεο θιπ), γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ππάξρεη
θαη ε γξαπηή ζύκθσλε γλώκε ηνπ επηβιέπνληνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ν Αλάδνρνο έρεη
ηελ επζύλε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε απηή λα
αληαπνθξίλεηαη ζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
3.4 Γηα ηνλ ιόγν απηό θαηαξηίδεη πξόγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη
κεληαία θαη πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ επηβιέπνληα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ πξώηε
εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθηέιεζε όισλ ησλ
εξγαζηώλ θαη ζε όια ηα κέξε πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1.
3.5
Ο επηβιέπσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζα ειέγρεη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ δεμακελώλ θαη ηνπ
αλαρώκαηνο ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ζα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα
πεξαηηέξσ πξόγξακκα εξγαζηώλ εθόζνλ δελ έρεη αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ.
3.6 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε
πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ.
3.7 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ησλ
παξαθείκελσλ αγξνηεκαρίσλ. ε πεξίπησζε κε έληερλεο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ ζε απηά επηβαξύλεηαη ν Αλάδνρνο.
3.8 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ
Δπηβιέπνληα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε.
3.9 Απαξαίηεηνη όξνη είλαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο, ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.)
από ηνλ Αλάδνρν γηα ην πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εξγαζία θαη γηα ηελ
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
3.10 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην πξνζσπηθό ή ζε ηξίηνπο πνπ απνδεδεηγκέλα
νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ απνθιεηζηηθή
επζύλε έρεη ν Αλάδνρνο

4. ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ νξίδνληαη
έμη (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.

5. ΠΛΗΡΧΜΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
5.1 Η πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ από ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 3
(ηξεηο) ηζόπνζεο δόζεηο, κεηά από πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ
επηβιέπνληα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.

5.2 Δθόζνλ ν Αλάδνρνο παξνπζηάδεη αδπλακία ή αλεπάξθεηα ζηελ νκαιή
εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηνπ απνζηέιιεη έγγξαθε
εηδνπνίεζε γηα ζπκκόξθσζή ηνπ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ από ηε
ύκβαζή πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
Αλάδνρνο εληόο 3 εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ δελ
ζπκκνξθσζεί, ηόηε ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. δύλαηαη λα ηνλ θεξύμεη έθπησην.
6.

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΣΗΡΗΗ
ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ

6.1 Η επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ, ε παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρόο
ηνπο, θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, αζθείηαη από επηβιέπνληα
ππάιιειν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
6.2 Με κέξηκλα ηνπ Αλάδνρνπ ζα ηεξείηαη εκεξνιόγην πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη
θαη ζα αλαγξάθνληαη ζε απηό ζηνηρεία γηα ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο κε
ζπλνπηηθό ηξόπν, θαη ζε θάζε άιιν ζρεηηθό κε ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ
ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν.
6.3 Σν εκεξνιόγην ππνγξάθεηαη από ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ Αλάδνρν.
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