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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνύζα, αθνξά ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο ηεο
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΕΕΛ) ηεο Λάξηζαο θαη ηεο δηακόξθσζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα έλα ρξόλν.
Αλαιπηηθόηεξα ζα γίλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
 παξαιαβή θαζεκεξηλά 20 ηόλσλ πεξίπνπ αθπδαησκέλεο ηιύνο, απνηηζεκέλεο
ζε ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη εθηέιεζε ησλ εμήο εξγαζηώλ:
- άπισκα ηεο ηιύνο ζε πάρνο πεξίπνπ 15-20 εθ.
- αλαθάησκα ηεο ηιύνο θάζε κέξα κε ζθνπό ηελ επη πιένλ μήξαλζή ηεο γηα
πεξίπνπ 20-30 εκέξεο.
- κάδεκα ηεο ηιύνο όηαλ έρεη μεξαλζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε ζεηξάδηα.
- πεξηνδηθό αλαθάησκα ησλ ζεηξαδηώλ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ηνλ κήλα
- ζθέπαζκα ηεο ηιύνο κε πιαζηηθά θύιια όηαλ απαηηείηαη
 ηξώζηκν αδξαλώλ πιηθώλ ζηνλ εηδηθό ρώξν έμσ από ην γήπεδν ηεο ΕΕΛ
 Δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηεο ΕΕΛ κε αθαίξεζε ρόξησλ θαη
ζάκλσλ
2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη τουλάχιστον ηα εμήο κεραλήκαηα
έξγνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο ζηνλ ρώξν πνπ εθηεινύληαη νη εξγαζίεο:
 Μία ειαζηηρνθόξα ηζάπα κε θάδν θόξησζεο ηνπιάρηζηνλ 0,75 m3
(απνθιείνληαη αιπζζόηξνρε ηζάπα θαη ζύλζεηα εθζθαπηηθά θαη θνξησηηθά
κεραλήκαηα ηύπνπ JCB)
 Έλαο ειαζηηρνθόξνο θνξησηήο ηνπιάρηζηνλ 110 ΗΡ κε θάδν θόξησζεο
ηνπιάρηζηνλ 1,5 m3

Σα κεραλήκαηα απηά ζα έρνπλ ηελ λόκηκε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππόςε
εξγαζηώλ.
Οη δηαγσληδόκελνη γηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ ηερληθή ηθαλόηεηά ηνπο ζην
δεκνπξαηνύκελν αληηθείκελν πξέπεη επί ποινή αποκλεισμού λα ππνβάινπλ ηα
αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηα ηερληθά κέζα, ην κεραληθό θαη ηερληθό εμνπιηζκό
πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδόκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ( έρεη ηελ
θπξηόηεηα, έρεη κηζζώζεη, ηνπ έρεη παξαρσξεζεί γηα ρξήζε από ηξίην γηα
όιν ην απαηηνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα).
2. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θπξηόηεηα, ή ηελ κίζζσζε, ή ηελ
παξαρώξεζε γηα ρξήζε γηα όιν ην απαηηνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ησλ
ηερληθώλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδόκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο.
3. Αληίγξαθα ησλ αδεηώλ κεραλεκάησλ έξγνπ
4. Αληίγξαθα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπο.
5. Αληίγξαθα ησλ αδεηώλ ησλ ρεηξηζηώλ
3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ζπλερή, 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.
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 ΔΕΤΑΛ, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ
επζύλε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη
ζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο
ΔΕΤΑΛ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό θαηαξηίδεη εβδνκαδηαίν πξόγξακκα εξγαζηώλ πνπ ππνβάιιεη
θάζε Παξαζθεπή ζηνλ επηβιέπνληα ηεο ΔΕΤΑΛ. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1. Γηα ηελ εθπιήξσζε
ηνπ ζηόρνπ απηνύ ππνινγίδεηαη όηη απαηηείηαη θαζεκεξηλή απαζρόιεζε πεξίπνπ 5
(πέληε) σξώλ. Οη ώξεο εξγαζίαο ζα είλαη απηέο ηνπ σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ ΔΕΤΑΛ.
Ο επηβιέπσλ ηεο ΔΕΤΑΛ ζα ειέγρεη ην πνζνζηό μήξαλζεο ηεο ηιύνο κε
αλάιπζε πγξαζίαο δείγκαηνο ζην ρεκείν ηεο ΕΕΛ θαη ζα ελεκεξώλεη ηνλ Αλάδνρν.
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε πινπνίεζε ησλ
εξγαζηώλ.
Απαξαίηεηνη όξνη είλαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο, ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.)
θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε πξνο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο ηεο Ε.Ε.Λ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο εηζόδνπ ζηε Ε.Ε.Λ.

4. ΠΛΗΡΧΜΔ
Η πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ από ηελ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεληαία,
ζε δώδεθα (12) ηζόπνζεο δόζεηο κεηά από πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ
επηβιέπνληα ηεο ΔΕΤΑΛ.
5. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ – ΣΗΡΗΗ
ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ
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 Δ.Ε.Τ.Α.Λ.
Με κέξηκλα ηνπ Αλάδνρνπ ζα ηεξείηαη εκεξνιόγην ζε βηβιηνδεηεκέλα
δηπιόηππα αξηζκεκέλα θύιια. Σν εκεξνιόγην ζπκπιεξώλεηαη θαζεκεξηλά θαη
αλαγξάθνληαη ζε απηό ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο, κε αλαθνξά ζηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ηηο
εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ζε ηπρόλ έθηαθηα
πεξηζηαηηθά θαη ζε θάζε άιιν ζρεηηθό κε ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ
ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν. Σν εκεξνιόγην ππνγξάθεηαη από ηνλ
επηβιέπνληα θαη ηνλ Αλάδνρν
6. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Η πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Αλάδνρν θαηά
ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο.
Ο Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Δηαγσληζκό απνδέρεηαη θαη δειώλεη
όηη, γηα ηελ ζύληαμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, επηζθέθζεθε ηελ
εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 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.
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