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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Με ηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή ε Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ησλ
απαξαίηεησλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ ηελ δηαρείξηζε ηεο ηιχνο (ζπιινγή – κεηαθνξά) πνπ παξάγεηαη ζηελ
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ γηα έλα έηνο. Η εξγαζία αθνξά ηελ δηαρείξηζε
ηεο ηιχνο ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία.
Οπισμοί

1. ΔΔΛ Γξεβελψλ: Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ) ηνπ
Γήκνπ Γξεβελψλ. Αλ δελ αλαθέξεηαη αιιηψο, ν φξνο ΔΔΛ παξαπέκπεη ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ.
2. Ιιχο-Αλεπεμέξγαζηε ηιχο: Η ηιχο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ έμνδν ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο ηεο ΔΔΛ
Γξεβελψλ. Όπνπ δελ αλαθέξεηαη αιιηψο, ν φξνο ‘ηιχο’ αθνξά ηελ αλεπεμέξγαζηε ηιχ.
3. Αλάδνρνο: Ο θνξέαο (εηαηξία, θνηλνπξαμία θ.η.ι.) ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο ηιχνο.
4. Γηαρείξηζε Ιιχνο: Η δηαδηθαζία ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ηιχνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, θαη ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: (α) Φφξησζε, (β) Δπεμεξγαζία, (γ) Μεηαθνξά, (δ) Γηάζεζε. Η
επεμεξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηε κεηαθνξά, κεηά απφ απηή, ή θαζφινπ, αλ ν θνξέαο
δηάζεζεο δέρεηαη ηελ ηιχ κε επεμεξγαζκέλε.
5. Φφξησζε ηιχνο: Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, ε ηιχο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, θνξηψλεηαη
ζε θαηάιιειε ζηαζεξή ή θηλεηή δηάηαμε, σο έρεη, θαη κεηαθέξεηαη πξνο επεμεξγαζία ή δηάζεζε.
6. Δπεμεξγαζία Ιιχνο: Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ηιχο επεμεξγάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεί ηηο
απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθαιή ελαπφζεζή ηεο. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα παξαιεθζεί αλ ν
θνξέαο δηάζεζεο δέρεηαη κε επεμεξγαζκέλε ηιχ.
7. Μεηαθνξά Ιιχνο: Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ηιχο κεηαθέξεηαη, επεμεξγαζκέλε ε κε, πξνο ηνλ ηφπν
δηάζεζεο.
8. Γηάζεζε Ιιχνο: Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ηιχο απνηίζεηαη ζε θάπνην αζθαιέο ζεκείν, φπνπ δελ
πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα απφ ηελ ελαπφζεζε. Σν ζεκείν πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απφ θάπνην θνξέα, ν
νπνίνο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ελαπφζεζε ηεο ηιχνο εθεί. Φνξείο απηνχ ηνπ είδνπο αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά νη ΥΤΣΑ, ηα εξγνζηάζηα πγηεηλνπνίεζεο ηιχνο, ή ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο πξντφλησλ κε πξψηε
χιε ηελ ηιχ.
9. Σφπνο δηάζεζεο: Σν εγθεθξηκέλν, θαηά ην λφκν, ζεκείν φπνπ ζα απνξξίπηεηαη ε ηιχο πνπ ζα θνξηψλεηαη
απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, ζε κνξθή πνπ δε ζα πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα.
10. Φνξέαο δηάζεζεο: Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ηφπνπ δηάζεζεο.
Γηεξγαζίεο: Κάζε είδνπο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αλάδνρνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
ηιχνο. Οη δηεξγαζίεο κπνξεί λα γίλνληαη απηφκαηα, ή λα απαηηνχλ ηε ζπκβνιή πξνζσπηθνχ, κφληκα, ή
περιστασιακά.

Φόπηωζη

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θνξηψλεη θαζεκεξηλά φιε ηελ πνζφηεηα ηιχνο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
ΔΔΛ Γξεβελψλ, θαη λα ηελ επεμεξγάδεηαη, λα ηελ απνζεθεχεη πξνζσξηλά ζηνλ ίδην ρψξν, ή λα ηελ
απνκαθξχλεη ηελ ίδηα εκέξα. Η πνζφηεηα ηιχνο πνπ ζα παξάγεη ε ΔΔΛ Γξεβελψλ δε ζα ππεξβαίλεη
ηνπο 5 ηφλνπο εκεξεζίσο θαη ηνπο 10 ηφλνπο εβδνκαδηαίσο, εθηφο αλ απηφ γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ αλαδφρνπ.
2. Η θφξησζε ζα γίλεηαη ζηε κνλάδα αθπδάησζεο, απφ ηε κεηαθνξηθή ηαηλία εμφδνπ ηεο
αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ (θαζεκεξηλά 07:30-14:30, εθηφο αβ/θσλ
θαη επίζεκσλ αξγηψλ). Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θφξησζε ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, κε δηθά ηνπ έμνδα, θαη ζα είλαη αλαζηξέςηκεο.
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3. Καηά ηε θφξησζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
4. Καζεκεξηλά, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάθεη δειηίν, φπνπ ζα δειψλεηαη ε πνζφηεηα αλεπεμέξγαζηεο
ηιχνο πνπ παξειήθζε πξνο δηαρείξηζε.
5. Σν θφζηνο θφξησζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
6. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, απηή ζα γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
Γιάθεζη

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηήζεη ν ίδηνο ην θνξέα δηάζεζεο, ν νπνίνο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ην λφκν φηη κπνξεί λα δερζεί ηελ (επεμεξγαζκέλε ή κε) ηιχ, θαη λα έξζεη ζε
ζπκθσλία κε απηφλ, γηα ηνπο φξνπο (ηεο νπνίαο ζπκθσλίαο) σο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θνξέα, ε
ΓΔΤΑΓ δε θέξεη θακηά επζχλε.
2. Οη φξνη, πξνθεηκέλνπ ε ηιχο λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνξέα δηάζεζεο, ζα ηεζνχλ απφ ην θνξέα
δηάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ ηνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο. Οη επηπηψζεηο κε
ηήξεζεο απηψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
4. Σν θφζηνο δηάζεζεο ηεο ηιχνο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
5. Απφξξηςε ηεο ηιχνο ζε ζεκείν πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ, θαηά λφκν, ηφπνπ δηάζεζεο απαγνξεχεηαη,
θαη ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΤΑΓ ήζειε θξηζεί φηη θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ ή έρεη νπνηεζδήπνηε άιιεο δπζκελείο επηπηψζεηο, έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε ζεηηθήο ή απφ ζεηηθήο δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ παξαπάλσ ηπρφλ
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
6. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ζα
δειψλεη φηη ζα ελαπνζέηεη ηελ ηιχ ζε ηφπν δηάζεζεο εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν, θαη κφλν εθεί, θαη φηη
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ηνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο.
Δπεξεπγαζία

1. ε πεξίπησζε πνπ ε αλεπεμέξγαζηε ηιχο δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έζεζε ν θνξέαο
δηάζεζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα επεμεξγάδεηαη ν ίδηνο ηελ ηιχ πνπ ζα θνξηψλεη απφ ηελ ΔΔΛ
Γξεβελψλ, πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνξέαο δηάζεζεο.
2. Η επεμεξγαζία ηεο ηιχνο, αλ απαηηείηαη, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
3. Σν θφζηνο επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο, θαζψο θαη ην θφζηνο αγνξάο-κεηαθνξάο-απνζήθεπζεοεγθαηάζηαζεο πηζαλψλ επηπιένλ πιηθψλ θαη Η/Μ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη, βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Μεηαθοπά

1. Η κεηαθνξά ηεο ηιχνο απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ ζηνλ ηφπν δηάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο νηθείαο
λνκνζεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
ηιχνο απφ ΔΔΛ (κε επηθίλδπλν ζηεξεφ απφβιεην κε θσδηθφ ΔΚΑ 19 08 05), εθδηδφκελν απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο. Δπηπηψζεηο κε ηήξεζεο απηψλ βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
2. Ο αλάδνρνο θξνληίδεη, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε, λα κεηαθέξεη ηελ ηιχ ζηνλ ηφπν δηάζεζεο,
θαη κφλν εθεί.
3. Σν θφζηνο κεηαθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε (επηζπλάπηεηαη
ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ), φπνπ ζα δειψλεη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά
ηεο ηιχνο ζηνλ ηφπν δηάζεζεο, θαη κφλν εθεί, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο.
Δξοπλιζμόρ
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1. Οπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο απαηηεζεί γηα θφξησζε-κεηαθνξά-επεμεξγαζία ηεο ηιχνο, ζα
πξνκεζεπηεί απφ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Η ΓΔΤΑΓ δε
θέξεη θακηά επζχλε γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ.
2. Οπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο εγθαηαζηαζεί ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ (π.ρ. θνξηεγά, θάδνη, containers,
ζηιφ θ.η.ι),ζα είλαη ζπλαξκνινγνχκελνο θαη ζα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ην πνιχ εληφο ηξηψλ εκεξψλ.
3. Δηδηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θφξησζεο ηεο αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο απφ ηε κεηαθνξηθή ηαηλία, ην
κέζν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί εθεί πξέπεη λα κεηαθηλείηαη κε θάπνην ηξφπν 5 κέηξα εκπξφο θαη 5 πίζσ, γηα
ηελ νκνηφκνξθεθαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο είλαη δεθηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπζα γίλνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔΤΑΓ ζα είλαη αλαζηξέςηκεο θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
4. Η ΓΔΤΑΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δπγίδεη, φηαλ επηζπκεί, ην θνξηίν αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο πνπ
απνκαθξχλεηαη κε θάζε θφξησζε, ζε πιάζηηγγα επξηζθφκελε κέρξη 10Km καθξηά απφ ηελ ΔΔΛ. Σα
έμνδα κεηαθίλεζεο σο εθεί βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σα έμνδα δχγηζεο βαξχλνπλ ηε ΓΔΤΑΓ.
Γςζλειηοςπγίερ-πποβλήμαηα

1. Η δηαρείξηζε ηεο ηιχνο ζα πξέπεη λα είλαη αδηάθνπε. Σπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ή πξνβιήκαηα ζηηο
δηαδηθαζίεο ζα απνθαζίζηαληαη άκεζα. Η δηαδηθαζία αθπδάησζεο ηεο ηιχνο ζα κπνξεί λα παχζεη ην
πνιχ ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαη φρη γηα παξαπάλσ απφ κηα θνξά αλά ηέζζεξηο κήλεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο αθπδάησζεο (εξγάζηκεο ψξεο) ε δηαδηθαζία ζα κπνξεί λα παχζεη ην
πνιχ γηα 10 ιεπηά θάζε εκέξα. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο ηιχνο πέξα ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ρψξνπ δελ
επηηξέπεηαη. Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
2. Δλδεηθηηθά πξνβιήκαηα είλαη βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, βιάβε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο,
άξλεζε ηνπ θνξέα δηάζεζεο λα δερζεί ηελ επεμεξγαζκέλε (ή κε) ηιχ, έιιεηςε / κε πξνκήζεηα πιηθψλ
επεμεξγαζίαο, έιιεηςε / κε πξνκήζεηα ελέξγεηαο (πεηξέιαην θ.η.ι.), αδπλακία ηνπ αλαδφρνπ λα
απνκαθξχλεη ηελ ηιχ απφ ην ζεκείν απφξξηςήο ηεο (κεηαθνξηθή ηαηλία) θαζψο θαη άιια, ηα νπνία
νθείινληαη θπξίσο ζε παχζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ.
3. Γε ζεσξνχληαη δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα ε αδπλακία ηεο ΓΔΤΑΓ λα παξάγεη αλεπεμέξγαζηε
ηιχ, θαζψο θαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο φπσο απεξγίεο πξνζσπηθνχ θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
Τγεία-Αζθάλεια

Ο αλάδνρνο θξνληίδεη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηεί ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, απηέο λα κε
δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΛ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο (π.ρ. νζκέο, ζθφλε, ζφξπβνο, ζηξαγγίδηα, ιάζπεο ρψκαηα θ.η.ι), ελψ νη δηεξγαζίεο απηέο ζα
είλαη ζχκθσλεο κε ηελ νηθεία θαη θάζε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Πποζωπικό

Οπνηεζδήπνηε δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλά ν αλάδνρνο ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, δε ζα
απαηηνχλ νπζηαζηηθή ζπκβνιή απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑΓ. ηα πιαίζηα, φκσο, κηαο απνδνηηθήο
ζπλεξγαζίαο, ε ΓΔΤΑΓ παξαρσξεί, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ έλαλ εξγάηε γεληθψλ
θαζεθφλησλ γηα εξγαζία δπν σξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εξγαζία είλαη κε εμεηδηθεπκέλε, κε
ρεηξνλαθηηθή (αθνξψληαο απνθιεηζηηθά ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ) θαη πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν ηεο ΔΔΛ.
Γιαθέζιμορ Υώπορ

1. Οπνηνζδήπνηε κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο απαηηεζεί, απηφο ζα εγθαηαζηαζεί ζηα φξηα ηνπ ρψξνπ
ηεο εγθαηάζηαζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ΓΔΤΑΓ. Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε πιηθψλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο
πξναλαθεξφκελνπ ρψξνπ (ζσιήλεο, θαιψδηα, πιηθά, θηβψηηα θ.η.ι).
2. Οπνηεζδήπνηε δηακνξθψζεηο ρψξνπ (επηρσκαηψζεηο-αζθαιηνζηξψζεηο) απαηηεζνχλ, ζα γίλνπλ απφ
ηνλ αλάδνρν, κε δηθφ ηνπ θφζηνο, κε ζχκθσλε γλψκε θαη επίβιεςε απφ ηε ΓΔΤΑΓ.
3. Οπνηαδήπνηε είζνδνο-έμνδνο νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηεο ΔΔΛ
Δνέπγεια - Νεπό

1. Η απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ (πεηξέιαην, ειεθηξηθφ
ξεχκαθ.η.ι.) εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. ηα πιαίζηα, φκσο, κηαο απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο,
3 από 7

κπνξεί λα παξαρσξεζεί κηα ηξηθαζηθή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Υ/Σ. Οη ιεπηνκέξεηεο ζα
ζπδεηεζνχλ κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ.
2. ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ επεμεξγαζία, απαηηείηαη λεξφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ ηεο
εθξνήο ηεο ΔΔΛ. Αλ απηφ δελ είλαη θαηάιιειν, ε ΓΔΤΑΓ ζα παξέρεη πφζηκν λεξφ, σο 50m3
κεληαίσο.
Δξόθληζη

Ο αλάδνρνο ζα εμνθιείηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλελλφεζε κε ην
ινγηζηήξην ηεο ΓΔΤΑΓ, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηελ έθδνζε
εληάικαηνο πιεξσκήο.
Παπαγόμενη ιλύρ

1. Η ΓΔΤΑΓ νθείιεη, ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο, λα δειψλεη ζηνλ αλάδνρν, αλ απηφο ην επηζπκεί, ηελ
πνζφηεηα αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο πνπ ζα παξαρζεί ηελ επφκελε εβδνκάδα.
2. Η πνζφηεηα ηιχνο πνπ ζα παξάγεηαη ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 5 ηφλνπο
εκεξεζίσο θαη ηνπο 10 ηφλνπο εβδνκαδηαίσο. Τπέξβαζε απηψλ ησλ νξίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ αλάδνρν, θαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.
3. Η ΓΔΤΑΓ νθείιεη λα πιεξνί ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο πνπ παξάγεη,
φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ
νθείινπλ λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηα αλαθεξφκελα φξηα, ελψ ην πνζνζηφ ηεο πγξαζίαο ζα πξέπεη λα
θπκαίλεηαη κ εηαμχ±10% ηεο κέζεο ηηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην Παξάξηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ηα
παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ, ε ΓΔΤΑΓ νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηνλ αλάδνρν θαη, αλ απηφο επηζπκεί,
κπνξεί ε ζχκβαζε λα ιπζεί απηνδίθαηα.
4. Η ΓΔΤΑΓ νθείιεη, αλ ν αλάδνρνο ην επηζπκεί, λα θνηλνπνηεί ζε απηφλ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο
ηεο αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο, δηεμαγφκελεο ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο, γηα ηηο
παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, θαη γηα ζπρλφηεηα ηνπιάρηζην αλά ηέζζεξηο κήλεο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μετπ.

Ποσότ

Σιμή
Μον.

Αξία

Γηαρείξηζε
ηιχνο ΔΚΑ 19
08 05
Γηαρείξηζε
εζραξηζκάησλ
ΔΚΑ 19 08 01

τόνος

200

60

12.000,00

τόνος

50

100

5.000,00

1

2

Άθποισμα
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
ΤΓΓΡΑΦΗ
Άπθπο 1ο :

17.000,00
4.080,00
21.080,00

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Με ηελ παξνχζα

πξνβιέπεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ηιχνο (ζπιινγή – κεηαθνξά) πνπ παξάγεηαη ζηελ
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ
Άπθπο 2ο :

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Η ανάθεζη ηης εργαζίας θα γίνει ζύμθωνα με ηις διαηάξεις:
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 Σνπ Ν. 1069/80
 ηνπ Ν. 4412/2016
Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Σν ηηκνιφγην κειέηεο
Άπθπο 4ο :

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος

Γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηεο πνζφηεηαο
(εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη νη δχν πιεχξεο).
Άπθπο 5ο :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζχλεηαη
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Άπθπο 6ο :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο :

Ανωηέπα βία

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα
θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη:
εμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο,
αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άπθπο 8ο :

Αναθεώπηζη ηιμών

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
Άπθπο 9ο :

Σπόπορ πληπωμήρ

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 21.080,00 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη ηκεκαηηθά χζηεξα απφ
έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ
εξγαζηψλ.
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Η ακνηβή
δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
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Άπθπο 10ο :

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 11ο :

Δπίλςζη διαθοπών

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Γπεβενά Ιούνιορ 2022
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

Γπεβενά Ιούνιορ 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΟΣΙΔΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΤΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ)

ΔΡΓΑΙΑ:

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΙΛΤΟ
(ΤΛΛΟΓΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ)
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ 2022-2023

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μετπ.

Ποσότ

Γηαρείξηζε
ηιχνο ΔΚΑ 19
08 05
Γηαρείξηζε
εζραξηζκάησλ
ΔΚΑ 19 08 01

τόνος

200

τόνος

50

1

2

Σιμή
Μον.

Αξία

Άθποισμα
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
Σηκή κνλάδαο (ηφλνο ηιχνο) νινγξάθσο…………………………………………………
Σηκή κνλάδαο (ηφλνο εζραξηζκάησλ) νινγξάθσο…………………………………………………
Ο Πποζθέπων

(σφραγίδα – υπογραφή)
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