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Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία
ζα εθηειεζζεί ε Τπεξεζία : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (ΓΔΩΣΡΗΔΙ, ΓΔΞΑΜΔΝΔ,
ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΙ, ΑΝΑΥΩΜΑ Δ.Δ.Λ. ΛΑΡΙΑ)»
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζή
ηεο.
Γενικοί όροι Σιμολογίοσ
1. Όιεο νη πξνκήζεηεο, εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη κε ην παξόλ ηηκνιόγην ππεξθαιύπηνπλ ζε όια ηνπο ηα
ζεκεία, ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο.
2. Με ηα αθόινπζα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαιύπηνληαη
πιήξσο όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνκεζεηώλ,
εξγαζηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο
δεκνπξαζίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. Σπρόλ δαπάλεο,
πξνκήζεηεο, εξγαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά, ζεσξνύληαη
όηη έρνπλ πεξηιεθζεί αλνηγκέλεο ζηα ππόινηπα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνππξνϋπνινγηζκνύ θαη έηζη κε ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ-πξνϋπνινγηζκνύ
απηνύ θαιύπηεηαη ην ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ, ππεξεζηώλ,
δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη κε βάζε ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.
3. Γελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα θάζε πξνζθεξόκελν
είδνο.

Άρθρο 1
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 ( έμη κήλεο).
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.
Αλαιπηηθά ζα 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
αθαίξεζε ρόξησλ θαη ζάκλσλ.

ζηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό

κε

- Καζαξηζκόο θαη απνθνκηδή ησλ ρόξησλ από ηηο γεσηξήζεηο, ηηο
δεμακελέο θαη ηνπ αλαρώκαηνο θαη κεηαθνξά θαη απόξξηςε ηνπο ζε
ρώξν πνπ επηηξέπεηαη.
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 θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
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