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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«19/06 Συλλογή οικιακών λυμάτων Τοπικών Κοινοτήτων».

ΓΕΝΙΚΑ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση έργων αποχέτευσης για τις
τοπικές κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων.
Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία των παραπάνω δικτύων και
εγκαταστάσεων και προκειμένου να επιλυθεί το άμεσο πρόβλημα συλλογής των
οικιακών λυμάτων των τοπικών κοινοτήτων και διάθεσης τους στο Βιολογικό
καθαρισμό Λάρισας, θα ακολουθείται η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
Α)Πεδίο εφαρμογής συγκέντρωσης οικιακών λυμάτων
Η συλλογή των Οικιακών λυμάτων θα γίνεται από οικίες δημοτών που
βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Λαρισαίων και δεν υπάρχει δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΛ ή δεν έχει παραδοθεί ακόμη προς χρήση.
Συγκεκριμένα η συλλογή των οικιακών λυμάτων θα γίνεται στις Τοπικές
Κοινότητες Ραχούλας, Μάνδρας, Κοιλάδας, Ελευθερών, Αμυγδαλέας, Λουτρού
και Κουτσόχερου.
Β)Διαδικασία ενημέρωσης συλλογής και διάθεσης οικιακών λυμάτων
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα μετά την
ενημέρωση για τη συλλογή των οικιακών λυμάτων.
Η διαδικασία ενημέρωσης θα γίνεται εγγράφως με αποστολή Fax ή τηλεφωνικά
ή με SMS ή με Email, από τον ορισμένο αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ και θα
περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο στοιχεία τηλεφώνου και θέση (σε σκαρίφημα)
του Δημότη της Τοπικής Κοινότητας.
Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των σαράντα
οκτώ (48) ωρών από την ώρα ενημέρωσης από τον αρμόδιο υπάλληλο της
ΔΕΥΑΛ.
Ο ορισμένος αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΛ θα ενημερώνεται από τον
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, μόνο με διαδικασία μέσω Email ή Fax για τα
στοιχεία του πολίτη που έχει ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών συλλογής οικιακών
λυμάτων.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να αποστείλει ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
προς τη ΔΕΥΑΛ, θα είναι σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ (I) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, το
ονοματεπώνυμο του Δημότη Λαρισαίων, ο αριθμός του τηλεφώνου του Δημότη
και ο αριθμός του υδρομετρητή της ΔΕΥΑΛ της οικίας που θα γίνει η
συγκέντρωση των λυμάτων.

Η ενημέρωση προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας θα γίνεται με τη συμπλήρωση
εντύπου αιτήματος σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ (I) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ από τον
Δημότη.
Γ)Περιγραφή Υπηρεσιών συγκέντρωσης και διάθεσης Οικιακών λυμάτων
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει το κατάλληλο όχημα με το
απαιτούμενο προσωπικό στην οικία του δημότη της Τοπικής Κοινότητας για την
οποία έλαβε ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ.
Υποχρέωση του μειοδότη είναι η άντληση έως οκτώ κ.μ. (8m3) λυμάτων από
τον οικιακό βόθρο στερεών και υγρών αποβλήτων και η ασφαλής αποκομιδή
και διάθεσή τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΛ στη
Λάρισα.
Η εργασία αυτή θα βεβαιώνεται από τον Δημότη που έκανε το αίτημα
καθαρισμού, ο οποίος θα υπογράφει την ημέρα επίσκεψης του οχήματος
καθαρισμού, στο ειδικό έντυπο (σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ (II) Υλοποίησης
Καθαρισμού φρεατίου σηπτικού βόθρου οικίας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) της
ΔΕΥΑΛ, που θα φέρει μαζί του ο υπάλληλος της μειοδότριας εταιρίας.
Ο μειοδότης υλοποίησης των υπηρεσιών στη συνέχεια θα προσκομίζει το
υπογεγραμμένο έντυπο (ΙΙ) από το Δημότη, στον ορισμένο για την
παρακολούθηση υλοποίησης των Υπηρεσιών, αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ,
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής του, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
Το έντυπο (II) θα αποστέλλεται τελικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΛ
προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου να διαπιστώσει και να
ενημερώσει σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών, εάν και εφόσον υπάρχουν
προβλήματα ή δυσλειτουργίες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη ΔΕΥΑΛ
προς τους Δημότες.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

29-7-2019

ΛΑΡΙΣΑ 29-7-2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧ.
ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΕΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ε Ν Τ Υ Π Ο (Ι)
(Αίτημα καθαρισμού σηπτικού οικιακού Βόθρου)
Στοιχεία αιτούντος – ακινήτου
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Όνομα: …………………………………………………………………..
Όν. Πατρός: ……………………………………………………………..
Τοπική Κοινότητα: ……………………………………………………..
Αρ. υδρομετρητή ΔΕΥΑΛ: …………………………………………….
Τηλ. σταθερό: ……………………….
Τηλ. κινητό: …………………………
Ημερομηνία ……../……/2015

Υπογραφή αιτούντος

Ε Ν Τ Υ Π Ο (ΙI)
(Υλοποίηση καθαρισμού σηπτικού οικιακού Βόθρου)
Βεβαιώνεται με το παρόν η αποκομιδή 8m3 των στερεών και υγρών οικιακών
αποβλήτων του σηπτικού βόθρου της οικίας μου.
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Όνομα: …………………………………………………………………..
Αρ. υδρομετρητή ΔΕΥΑΛ: …………………………………………….
Ώρα καθαρισμού: …......
Ημερομηνία ……../……/2015

Υπογραφή ιδιοκτήτη ακινήτου

Υπογραφή οδηγού Β/Φ

