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Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία
ζα εθηειεζζεί ε Τπεξεζία : «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΙΛΤΟ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 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 δηαρείξηζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο
ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ) ηεο Λάξηζαο θαη ηεο
δηακόξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα έλα ρξόλν.
Αλαιπηηθόηεξα ζα γίλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
Α) 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
Β) ηξώζηκν αδξαλώλ πιηθώλ ζηνλ εηδηθό ρώξν έμσ από ην γήπεδν ηεο ΔΔΛ
Γ) Γηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηεο ΔΔΛ κε αθαίξεζε ρόξησλ θαη
ζάκλσλ

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη ηοσλάτιζηον 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. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηώλ ππνινγίδεηαη όηη απαηηείηαη
θαζεκεξηλή απαζρόιεζε πεξίπνπ 5 (πέληε) σξώλ, ζην σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ ΓΔΤΑΛ.

TIMH
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ
TIMH
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

45.000 (€)

αράνηα πένηε τιλιάδες εσρώ
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