ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Nοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία :τηλ.2385024194
Σπηλιάδου 14-53100 Φλώρινα

Φλώρινα, 03-10-2017

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο

Α.Π. :7841

ΘΕΜΑ:΄΄Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς για την ∆ιαχείριση
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός) ».

Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και
την παρ.3 του άρθρου 330 του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφη,
σφραγισµένη οικονοµική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για την διαχείριση
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα,άµµος) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης
Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός).
Η ζητούµενη υπηρεσία αφορά στη διαχείριση (φόρτωση-µεταφοράµεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση και αξιοποίηση) των εσχαρισµάτων
µε ΕΚΑ 19.08.01 και άµµου µε ΕΚΑ 19.08.02 , που παράγονται από τις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός),
όπως αυτά περιγράφονται στην αριθµ.7367/18-09-2017 Μελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο
ποσό των 19.999,98 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσίας για την ∆ιαχείριση
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός), είναι η οικονοµική προσφορά να
καλύπτει τα παραπάνω ζητούµενα από την Μελέτη (απαραίτητα πιστοποιητικά για
την ανάληψη της υπηρεσίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και να είναι συµφέρουσα για τη ∆.Ε.Υ.Α.Φ. από
οικονοµική άποψη.
Η προσφορά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. , σε
σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία σας και ο τίτλος της
υπηρεσίας.

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την οικονοµική προσφορά σας, να µας αποστείλετε και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου.Η υποχρέωση αφορά όλους και ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β.Φορολογική Ενηµερότητα
γ.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13 -10-2017, ηµέρα
Παρασκευή .
Εσωτερική ∆ιανοµή: .
-Τεχνική Υπηρεσία
-Βιολογικός Καθαρισµός
-Οικ.Υπηρεσία
-Γραµµατεία

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΖΑΕΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆.Ε.Υ.Α.Φ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ,ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.19.999,98 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
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ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ,ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης κ΄ Αποχέτευσης
Φλώρινας
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Σπηλιάδου 14
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλ. : (23850) 24555 κ΄
(23850)24606
Fax: (23850)24556

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

19.999,98 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.)

Α.Π. :7367

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας πρόκειται να προβεί στην
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών µε σκοπό την διαχείριση των παραπροϊόντων
(εσχαρίσµατα, άµµος) , που παράγονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης
Φλώρινας. Η εργασία αφορά την διαχείριση των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος)
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ορισµοί

1. ΕΕΛ Φλώρινας: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (µονάδα βιολογικού καθαρισµού
λυµάτων) της πόλης Φλώρινας, στην περιοχή Παλαιών ∆ηµοτικών Σφαγείων Φλώρινας.
Αν δεν αναφέρεται αλλιώς, ο όρος ΕΕΛ παραπέµπει στις ΕΕΛ Φλώρινας.
2. Παραπροϊόντα (Εσχαρίσµατα, Άµµος):Ότι παράγεται από τη µονάδα εσχάρωσης και
εξάµµωσης ως παραπροίόν.
3. Ανάδοχος: Ο φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εταιρία, κοινοπραξία κ.τ.λ.), ο οποίος
θα αναλάβει τη διαχείριση των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος).
4. ∆ιαχείριση παραπροϊότων (εσχαρίσµατα, άµµος) : Η διαδικασία της αποµάκρυνσης
των παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) που προέρχονται από τις ΕΕΛ Φλώρινας,

και η οποία περιλαµβάνει τα εξής στάδια: (α) Φόρτωση, (β) Μεταφορά, µεταφόρτωση,
προσωρινή αποθήκευση, (γ) ∆ιάθεση - αξιοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας
των εργασιών αυτών καθώς και της µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
5. Φόρτωση παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου): Η διαδικασία κατά την οποία, τα
παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος) που παράγονται από τις

ΕΕΛ Φλώρινας,

φορτώνονται σε κατάλληλη σταθερή ή κινητή διάταξη, ως έχει, και µεταφέρονται προς
επεξεργασία ή διάθεση.
6. Μεταφορά Παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου): Η διαδικασία κατά την οποία τα
παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος) µεταφέρονται, προς τον τόπο διάθεσης.
7. Προσωρινή αποθήκευση: Η αποθήκευση των παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου)
για ορισµένο χρόνο σε εγκεκριµένο χώρο ή εγκατάσταση, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η
µεταφορά τους σε εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.
8. Μεταφόρτωση παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου): Οι εργασίες µετακίνησης των
παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) από τα µέσα ή τους χώρους συλλογής σε άλλα
µέσα µεταφοράς.
9. Αξιοποίηση Παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου): Κάθε εργασία ανακύκλωσης ή
και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος).
10. ∆ιάθεση Παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου): Η διαδικασία κατά την οποία τα
παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος) αποτίθενται σε κάποιο ασφαλές σηµείο, όπου δεν
προκαλούνται προβλήµατα από την εναπόθεση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Το σηµείο
πρέπει να διαχειρίζεται από κάποιο φορέα, ο οποίος θα είναι σύµφωνος µε την εναπόθεση
των παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) εκεί. Φορείς αυτού του είδους αναφέρονται
ενδεικτικά οι ΧΥΤΑ,

ή τα εργοστάσια παραγωγής προϊόντων µε πρώτη ύλη τα

παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα,άµµος).
11. ∆ιεργασίες: Κάθε είδους καθηµερινές εργασίες που πραγµατοποιεί ο ανάδοχος για τη
διαχείριση των παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου). Οι διεργασίες µπορεί να γίνονται
αυτόµατα, ή να απαιτούν τη συµβολή προσωπικού, µόνιµα, ή περιστασιακά.
Απαραίτητα δικαιολογητικά

∆εκτοί γίνονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που διαθέτουν σε ισχύ:
Α. άδεια συλλογής και µεταφοράς εσχαρισµάτων (απόβλητο ΕΚΑ 19 08 01) και άµµου
(απόβλητο ΕΚΑ 19 08 02) από ΕΕΛ, η οποία έχει εκδοθεί από την αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας και βρίσκεται σε ισχύ (Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003άρθρο 8).
Β. την προβλεπόµενη άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, η
οποία περιλαµβάνει τους αντίστοιχους κωδ. ΕΚΑ 19.08.01, ΕΚΑ 19 08 02 (Ευρωπαϊκός
κατάλογος αποβλήτων) τουλάχιστον, από τις περιφέρειες της Ελλάδος που θα διέρχονται τα

οχήµατα µεταφοράς από το σηµείο συλλογής έως τη µονάδα τελικής διάθεσης σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 50910/2727/2003, άρθρο 8.
Γ. την προβλεπόµενη (ΚΥΑ 50910/2727/2003- άρθρο 8) άδεια διάθεσης, αξιοποίησης,
προσωρινής αποθήκευσης και µεταφόρτωσης εσχαρισµάτων (απόβλητο ΕΚΑ 19 08 01) και
άµµου (απόβλητο ΕΚΑ 19 08 02) από ΕΕΛ, καθώς

και την προβλεπόµενη έγκριση

περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 50910/2727/2003- άρθρο 8).
Νοµοθεσία.

1. Ο Ν. 1069/80
2. O N.4412/2016
3. Οι διατάξεις του Ν.3463/06 , όπως ισχύουν
4. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Η παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
6. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ποσοτικά χαρακτηριστικά παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου)
Η ποσότητα παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) που παράγεται στις Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός)εκτιµάται από την
υπογραφή της σύµβασης για διάστηµα ενός έτους σε 126 τόνους. Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας έχει
το δικαίωµα να µεταβάλλει την ποσότητα που καλείται να διαχειριστεί ο Ανάδοχος έως και
50%, ανάλογα µε τις ανάγκες της.
Φλώρινα, 18/09/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ζηνοβία Καρακατσάνη
Χηµικός Μηχανικός

Λεβένα Κωτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

Ερµιόνη Αβραµοπούλου-Ρόµπη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

∆.Ε.Υ.Α.Φ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ,ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.999,98 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
(ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ,ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

19.999,98 € (πλέον ΦΠΑ)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :

Αντικείµενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η διαχείριση των παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων,
άµµου) (φόρτωση – µεταφορά –µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση,
αξιοποίηση) που παράγονται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης
Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός).
Άρθρο 2ο :

Χρόνος εκτέλεσης του έργου

12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3ο :

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 4ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.

Άρθρο 5ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι:
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 6ο :

Αναθεώρηση τιµών

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .

Άρθρο 7ο :

Τρόπος επιµέτρησης – πληρωµής

Η επιµέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν παρασχεθεί ανά µήνα συντάσσεται
και υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα πιστοποιείται από την επίβλεψη, βάσει των
ζυγολογίων που έχουν προσκοµιστεί από τον Ανάδοχο και σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό
και το τιµολόγιο µελέτης.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών της παρούσης θα γίνεται µετά την βεβαίωση και
πιστοποίηση της εργασίας από τους αρµόδιους υπάλληλους της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. και µε
την έκδοση τιµολογίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την
αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Προκειµένου για την πιστοποίηση της εργασίας είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό
διαχείρισης παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) που θα εκδίδει ο φορέας
διαχείρισης.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, τέλη, εισφορές, τα έξοδα
δηµοσίευσης, τα έξοδα του ιδιωτικού συµφωνητικού.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (∆.Ε.Υ.Α.Φ.).
Άρθρο 8ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης,
καθώς και µε τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού.
Άρθρο 9ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο :

Φόρτωση παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος)

1. Η φόρτωση θα γίνεται στη µονάδα του Βιολογικού Καθαρισµού, κατά τις
ώρες λειτουργίας των ΕΕΛ (καθηµερινά 07:00-20:00, εκτός Τετάρτης και
Σαββάτου που είναι 7.00-13.30 και εκτός Κυριακών). Οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη φόρτωση θα πραγµατοποιηθούν
αποκλειστικά από τον ανάδοχο, µε δικά του έξοδα, και θα είναι
αναστρέψιµες.
2. Κατά τη φόρτωση ή την προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να τηρούνται οι
όροι του άρθρου 16.
3. Η τυχόν µεταφορά των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) πριν την ώρα
λήξης των ωρών λειτουργίας, δε θα πρέπει να διακόπτει την παραγωγή
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) για χρόνο µεγαλύτερο των 10
λεπτών.
4. Το κόστος φόρτωσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καλείται
από τη
∆.Ε.Υ.Α.Φ. να
αποµακρύνει εκτάκτως το µέσο φόρτωσης από την µονάδα, αυτό θα πρέπει
να γίνεται εντός µίας ηµέρας από την προφορική ειδοποίησή του.
Άρθρο 11ο :

∆ιάθεση παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος)

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των όρων διάθεσης
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) που του έχει θέσει ο φορέας
διαχείρισης παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος). Οι επιπτώσεις µη
τήρησης αυτών βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
2. Το κόστος διάθεσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
3. Απόρριψη των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) σε σηµείο πέραν του
επιτρεπόµενου, κατά νόµο, τόπου διάθεσης απαγορεύεται, και η ευθύνη
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που η ∆.Ε.Υ.Α.Φ. κριθεί
ότι φέρει ευθύνη για τυχόν παράβαση των όρων της συµφωνίας που έχει
γίνει από τον ανάδοχο και υποχρεωθεί σε καταβολή αποζηµιώσεων ή έχει
οποιεσδήποτε άλλες δυσµενείς επιπτώσεις, έχει δικαίωµα αγωγής κατά του
αναδόχου για την κάλυψη οιασδήποτε ζηµίας που θα υποστεί από την
παραπάνω τυχόν αντισυµβατική συµπεριφορά του αναδόχου.
4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα υπογράψει και
υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι θα εναποθέτει τα παραπροϊόντα
(εσχαρίσµατα, άµµος) σε τόπο διάθεσης εγκεκριµένο από το νόµο, και µόνο
εκεί, και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που
του έθεσε ο φορέας διάθεσης.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει πιστοποιητικό – βεβαίωση
διαχείρισης παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος), εκδιδόµενο από το
φορέα διαχείρισης, όπου θα αναγράφονται και οι ποσότητες παραπροϊόντων
(εσχαρίσµατα, άµµος) τις οποίες παρέλαβε από τις ΕΕΛ Φλώρινας και
διαχειρίστηκε. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται µηνιαία και θα συνοδεύει τις
πιστοποιήσεις.
6. Οι ποσότητες που παρέλαβε ο Ανάδοχος από τις ΕΕΛ Φλώρινας πρέπει να
ταυτίζονται µε τις ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά
που εκδίδονται από το φορέα διαχείρισης.

Άρθρο 12ο :

Μεταφορά

1. Η µεταφορά των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) από τις ΕΕΛ
Φλώρινας στον τόπο διάθεσης πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο και
πρέπει να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας και όλες οι απαιτήσεις της
οικείας νοµοθεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει άδεια συλλογής
και µεταφοράς παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) από ΕΕΛ (µη
επικίνδυνα στερεά απόβλητα µε κωδικό ΕΚΑ 19 08 01 και ΕΚΑ 19 08 02),
εκδιδόµενο από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας,
καθώς και από οποιαδήποτε άλλη Περιφέρεια δηλώσει ότι διέρχεται κατά τη
µεταφορά των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος). Επιπτώσεις µη
τήρησης αυτών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζυγίζει κάθε δροµολόγιο που εκτελεί, σε
εξοπλισµό πλησίον των ΕΕΛ Φλώρινας, κατόπιν έγκρισής του από τη
∆.Ε.Υ.Α.Φ. Η ∆.Ε.Υ.Α.Φ. διατηρεί το δικαίωµα να παρίσταται στη διαδικασία
ζύγισης. Τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος φροντίζει, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη, να µεταφέρει τα
παραπροίόντα (εσχαρίσµατα, άµµος) στον τόπο διάθεσης, και µόνο εκεί.
4. Το κόστος µεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά
τον Ανάδοχο.
5. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα υπογράψει και υπεύθυνη
δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ασφαλή µεταφορά των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) στον τόπο
διάθεσης, και µόνο εκεί, όπως προβλέπεται από τις κείµενες νοµοθετικές
διατάξεις.
Άρθρο 13ο :

Εξοπλισµός

1. Οποιοσδήποτε εξοπλισµός απαιτηθεί για φόρτωση- µεταφορά των
παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος), θα προµηθευτεί από τον ανάδοχο, ο
οποίος είναι και υπεύθυνος για τη λειτουργία του. Η ∆.Ε.Υ.Α.Φ. δε φέρει
καµιά ευθύνη για οποιουδήποτε είδους φθορά του εξοπλισµού του
αναδόχου.
2. Οποιοσδήποτε εξοπλισµός εγκατασταθεί στις ΕΕΛ Φλώρινας
(π.χ.
φορτηγά, κάδοι, containers, σιλό κ.τ.λ), θα είναι συναρµολογούµενος και θα
µπορεί να αποµακρυνθεί το πολύ εντός τριών ηµερών.
Άρθρο 14ο :

∆υσλειτουργίες-Προβλήµατα

1. Η διαχείριση των παραπροϊόντων (εσχαρίσµατα, άµµος) θα πρέπει να
είναι αδιάκοπη. Τυχόν δυσλειτουργίες ή προβλήµατα στις διαδικασίες θα
αποκαθίστανται άµεσα.Το
κόστος αποκατάστασης των προβληµάτων
βαρύνει τον ανάδοχο.
2. Ενδεικτικά προβλήµατα είναι βλάβη του εξοπλισµού του αναδόχου, βλάβη
των µέσων µεταφοράς, άρνηση του φορέα διάθεσης να δεχθεί τα
παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος), έλλειψη / µη προµήθεια ενέργειας
(πετρέλαιο κ.τ.λ.), αδυναµία του αναδόχου να αποµακρύνει τα
παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος) από το σηµείο απόρριψής τους
καθώς και άλλα, τα οποία οφείλονται κυρίως σε παύση των διεργασιών του
αναδόχου.
3. ∆ε θεωρούνται δυσλειτουργίες και προβλήµατα η αδυναµία της
∆.Ε.Υ.Α.Φ. να παράγει παραπροϊόντα (εσχαρίσµατα, άµµος), καθώς και
λόγοι ανωτέρας βίας όπως απεργίες προσωπικού και φυσικές

καταστροφές.
Άρθρο 15ο : Υγεία-Ασφάλεια
Ο ανάδοχος φροντίζει, για οποιεσδήποτε διεργασίες πραγµατοποιεί στις
ΕΕΛ Φλώρινας, αυτές να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην ασφάλεια και υγεία
του προσωπικού των ΕΕΛ αλλά και της ευρύτερης περιοχής (π.χ. οσµές, σκόνη,
θόρυβος, στραγγίδια, λάσπες, χώµατα κ.τ.λ), ενώ οι διεργασίες αυτές θα είναι
σύµφωνες µε την οικεία και κάθε σχετική νοµοθεσία, καθώς και τους
Περιβαλλοντικούς Όρους των ΕΕΛ.
Άρθρο 16ο : Προσωπικό
Οποιεσδήποτε διεργασίες πραγµατοποιεί καθηµερινά ο ανάδοχος στις
ΕΕΛ Φλώρινας, δε θα απαιτούν ουσιαστική συµβολή από το προσωπικό
της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Άρθρο 17ο : Ενέργεια
1. Η απαιτούµενη ενέργεια για τη διεκπεραίωση των διαφόρων διεργασιών
(πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύµα κ.τ.λ.) εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο. Στα
πλαίσια όµως, µιας αποδοτικής συνεργασίας, µπορεί να παραχωρηθεί µια
τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Χ/Τ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Υπεύθυνη Τµήµατος Λειτουργίας
Εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φλώρινα, 18-09-2017
Η Προϊσταµένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΛΕΒΕΝΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

Ερµιόνη Αβραµοπούλου-Ρόµπη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14-53100 Φλώρινα
Τηλ. :2385024555&2385024606

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

∆.Ε.Υ.Α.Φ.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.999,98 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
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ΠΑΡΟΧΗΣ

Ανάλυση προϋπολογισµού ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ετήσια
Ποσότητα
Τιµή
παραπροϊόντων Μονάδας
(εσχαρισµάτων,
(€)
άµµου)(tn)

Άρθρο

Κατηγορία

1.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΑΜΜΟΥ) ΕΕΛ
ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

126

158,73

Στην τιµή περιλαµβάνονται το σύνολο
των δαπανών που απαιτούνται για τη
διαχείριση
των
παραπροϊόντων
(εσχαρισµάτων,
άµµου)
των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
πόλης
Φλώρινας
(Βιολογικός
Καθαρισµός),
δηλαδή
συλλογή,
φόρτωση,
µεταφορά, µεταφόρτωση,
προσωρινή
αποθήκευση,
διάθεση,
αξιοποίηση σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία
και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της
παρούσας σύµβασης.

Η ετήσια ποσότητα παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) αναφέρεται στην
προβλεπόµενη ποσότητα παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) που θα
παραληφθεί προς διαχείριση από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων
πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός) στο διάστηµα ενός έτους από την
υπογραφή της σύµβασης.
Συνολικός προϋπολογισµός ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Περιγραφή

Άρθρο 1. ∆ιαχείριση παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια Ποσότητα
Τιµή
Συνολικό
παραπροϊόντων
Μονάδας
ποσό
(εσχαρισµάτων,άµµου)
(€)
(tn)
(€)
126

158,73

19.999,98
19.999,98
4.799,99
24.799,97

Η ετήσια ποσότητα παραπροίόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) αναφέρεται στην
προβλεπόµενη ποσότητα παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων,άµµου) που θα παραληφθεί
προς διαχείριση από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Φλώρινας
(Βιολογικός Καθαρισµός) στο διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης.

3. Τιµολόγιο ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στις τιµές του παρόντος τιµολογίου περιέχονται οι παρακάτω δαπάνες:

1. Οι δαπάνες µισθίων, ηµεροµισθίων, υπερωριών, αποζηµιώσεων για
εργασίες κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες, ασφάλισης υπέρ
ΙΚΑ, κλπ, δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας, αποζηµιώσεως λόγω
απολύσεως κλπ, του πάσης φύσεων ειδικευµένου και µη τακτικού και
έκτακτου προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την πλήρη και
έντεχνη παροχή της υπηρεσίας.
2. Οι εισφορές κάθε µορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις
αυτών των διαφόρων ασφαλιστικών οργανισµών και άλλων ταµείων κύριας
ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε νόµιµη υποχρέωση ή
επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση κάθε εργασίας που
προβλέπεται στην τιµή µονάδας του παρόντος τιµολογίου.
3. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και
Ιατρικής περίθαλψης για το εργαζόµενο προσωπικό, που ως επί το
πλείστον απασχολείται κάτω από δυσµενείς συνθήκες.
4. Η δαπάνη για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ασφάλειας και γενικών
µέτρων πυροπροστασίας σε όλα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων του
έργου.
5. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή την αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του
αναδόχου ή του προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων.
6. Η δαπάνη οποιουδήποτε εξοπλισµού
µεταφορά,

µεταφόρτωση

τυχόν απαιτηθεί για φόρτωση,

παραπροίόντων

(εσχαρίσµατα,

άµµος),

προσωρινή αποθήκευση, διάθεση και αξιοποίηση καθώς και η συντήρηση
και επισκευή του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΣΥ.
7. Το κόστος για τα καύσιµα των µέσων µεταφοράς, τα έξοδα συντήρησής
τους, οι σταλίες αυτών καθώς και η αµοιβή του απαιτούµενου προσωπικού
του µεταφορικού µέσου (οδηγός – χειριστής) .
8. Τα έξοδα ζύγισης κάθε δροµολογίου παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων,
άµµου) που εκτελεί ο ανάδοχος.

9. Η δαπάνη ενέργειας για τη διεκπεραίωση των διαφόρων διεργασιών
(πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύµα κτλ.).
10. Γενικώς όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου όπως
αυτό περιγράφεται στη Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΜΜΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)
Στην τιµή περιλαµβάνονται :

1. Πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν τη διαχείριση παραπροίόντων
(εσχαρισµάτων, άµµου) των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός), δηλαδή συλλογή, φόρτωση,
µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση, αξιοποίηση
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της παρούσας
σύµβασης.
Τιµή : 158,73 € / τόνο παραπροϊόντων (εσχαρισµάτων, άµµου) που
παραλαµβάνεται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης
Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισµός).

ΦΛΩΡΙΝΑ, 18-09-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Υπεύθυνη Τµήµατος Λειτουργίας
Εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταµένη της Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΛΕΒΕΝΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΜΠΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

