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Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός της τιμής με την οποία θα
εκτελεσθεί η Υπηρεσία : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ».
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή της.
Γενικοί όροι Τιμολογίου
1. Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με
το παρόν τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των
τευχών δημοπράτησης.
2. Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως
όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και
υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της
προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες
που δεν αναφέρονται ρητά, θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα
υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του
τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών,
εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη
δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή.
3. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού για κάθε προσφερόμενο είδος.
Άρθρο 1
Η ανωτέρω Υπηρεσία αφορά την μεταφορά της επεξεργασμένης και αφυδατωμένης
ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λάρισας με σκοπό την γεωργική χρήση
σε αδειοδοτημένους αγρούς
Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την τμηματική φόρτωση της ιλύος σε φορτηγά
αυτοκίνητα, την μεταφορά και την εκφόρτωση σε συγκεκριμένους αγρούς και την
φόρτωσή της σε κοπροδιανομέα για την διάθεσή της στον αγρό.
Ο μέγιστος προς μεταφορά όγκος ιλύος υπολογίζεται σε 3.500 κ.μ.
Αναλυτικότερα θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες:
1.Παραλαβή της ιλύος από τον ειδικό χώρο αποθήκευσης στην ΕΕΛ Λάρισας, φόρτωση
της με τον φορτωτή του Αναδόχου στα φορτηγά οχήματα του Αναδόχου, μεταφορά και
εκφόρτωση στα αδειοδοτημένα αγροτεμάχια. Οι απαιτούμενες ποσότητες για κάθε
αγροτεμάχιο θα καθορίζονται κάθε φορά από την υπηρεσία σύμφωνα με την αντίστοιχη
άδεια χρησιμοποίησης ιλύος. Επίσης, καθ’ υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου της ΕΕΛ
και με συχνότητα που θα ορίζεται, θα υπόκεινται σε ζυγολόγηση φορτία ιλύος με
παράδοση του ζυγολογίου.
2. Η ιλύς θα μεταφέρεται σε αγροτεμάχια μέχρι 35 χλμ. απόσταση από την Ε.Ε.Λ. Λάρισας
3. Μεταφορά του κοπροδιανομέα
4. Φόρτωση του κοπροδιανομέα με ιλύ στον χώρο εναπόθεσης της κάθε φορά με τον
φορτωτή.
5. Η διάθεση της ιλύος με τον κοπροδιανομέα θα γίνεται με την επίβλεψη του Αναδόχου
και με ευθύνη του κατόχου της άδειας χρησιμοποίησης ιλύος.

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής μεταφορικά μέσα τα
οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης στον χώρο
που εκτελούνται οι εργασίες:
- Δύο τετραξονικά φορτηγά στεγανής καρότσας για την μεταφορά ιλύος με
κάλυψη της καρότσας με μόνιμο κάλυμμα.
- Ένας ελαστιχοφόρος φορτωτής για την φόρτωση της ιλύος
Τα μηχανήματα αυτά θα έχουν την νόμιμη άδεια για την παροχή των υπόψη
εργασιών.
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