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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  ∆ Ε ∆ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΆΡΘΡΟ 1: Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Κατά την λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου και Ερµιόνης 

προκύπτουν υλικά που χαρακτηρίζονται ιλύς βιολογικού καθαρισµού ή λυµατολάσπη µε κωδικό του 

ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 19 08 05. 

Η εργασία, που περιγράφεται σε αυτό το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, αφορά την συλλογή, αποκοµιδή, 

µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. Ερµιονίδας. 

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει µε 

ακρίβεια όλα τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται µε αυτή την έκθεση πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις αποφάσεις και 

τους όρους που έχουνε τεθεί από την ελληνική νοµοθεσία, τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

των οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύουν σήµερα. ∆ηλαδή, ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος θα είναι σύννοµος µε 

τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. Η.Π.50910/2727 Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03, ΕΓΚ129043/4345/08-07-11 του 

ΥΠΕΚΑ, το Ν4042 Φ.Ε.Κ. 24/Α’/13-02-12, την 5673/400 και τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

Ερµιόνης και Κρανιδίου και τις όποιες τροποποιητικές τους) και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και 

εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία κατά τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και σε 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και τα αναγραφόµενα στα δελτία εντολής. Ο ανάδοχος 

θα τελεί υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και οι οδηγίες για την εκτέλεση και 

διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες της σύµβασης. 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε σχετική εµπειρία που 

απαιτείται από της ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τον όγκο – περιεκτικότητα του µεταφορικού µέσου, 

ώστε να προγραµµατίζονται τα δροµολόγια και να µη γίνονται άσκοπα δροµολόγια. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι υποχρεωµένη να παρέχει, εντός µιας εβδοµάδας, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που 

θα ζητηθούν εγγράφως από τον ανάδοχο, σχετικά µε την προέλευση, την φύση, τη χηµική σύνθεση και την 

ποσότητα των υλικών. 

ΆΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.01. ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Η συλλογή λυµατολάσπης θα γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις ΑΕΠΟ Κρανιδίου και 

Ερµιόνης. 

2.02. ΦΟΡΤΩΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες φόρτωσης της λυµατολάσπης, από τα 

σηµεία που θα του υποδεικνύει η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τα µέσα, τα 

µηχανήµατα, τα εργαλεία, την υποδοµή και το προσωπικό που απαιτείται για την συλλογή της 
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λυµατολάσπης. Λόγω της διαφορετικής σύστασης της λυµατολάσπης της Ερµιόνης από αυτή 

του Κρανιδίου είναι επιθυµητή, αλλά όχι απαραίτητη η χωριστή φόρτωση της λυµατολάσπης 

της Ερµιόνης από αυτή του Κρανιδίου. 

2.03. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Ο καθαρισµός και η απολύµανση των µέσων, των µηχανηµάτων, των εργαλείων αποτελούν 

συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των ΕΕΛ βαρύνουν τον ανάδοχο, εφόσον έχει 

διασκορπιστεί η λυµατολάσπη κατά την διάρκεια της φόρτωσή της και της αποµάκρυνσης της.  

2.04. ΖΥΓΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος αναλαµβάνει τη ζύγιση των υλικών (ζύγιση κενού και πλήρους 

φορτίου), που θα πραγµατοποιείται µε υπόδειξη της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε τοπική ζυγιστική διάταξη 

(που θα απέχει λιγότερο από δέκα χιλιόµετρα από µία εκ των δύο ΕΕΛ) παρουσία εκπροσώπου 

της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη τοπική ζυγιστική διάταξη, η ζύγιση θα πραγµατοποιείται 

από τον ανάδοχο σε ζυγιστική διάταξη της επιλογής του, µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆.Υ. Σε 

περίπτωση που η ζυγιστική απέχει απόσταση µεγαλύτερη των 10χλµ, από οποιαδήποτε 

εγκατάσταση των ΕΕΛ, ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεως του 

εκπροσώπου της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος θα ενηµερώνει, εκ των προτέρων, τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την ακριβή 

ώρα, και τόπο της ζύγισης προκειµένου να παραβρεθεί εκπρόσωπός της. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το αποτέλεσµα της ζύγισης δεν θα αµφισβητείται από την 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., εφόσον ο παρών εκπρόσωπος αυτής δεν το αµφισβητεί. 

Αντίγραφο του έντυπου ζυγολογίου θα λαµβάνει ο εκπρόσωπος της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ή απουσία 

αυτού, θα αποστέλλεται αυθηµερόν στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

προκειµένου να συµπληρωθεί ορθά το δελτίο εντολής. 

2.05. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

Αµέσως µετά τη ζύγιση, θα συµπληρώνονται και θα υπογράφονται τα σχετικά στελέχη του 

τριπλοτύπου που προβλέπει η Οικ. 129043/4345 από τον ανάδοχο (ή νόµιµο εκπρόσωπο 

αυτού) και από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος αποδέχεται οριστικά και αµετάκλητα ότι η συµπλήρωση, 

υπογραφή και σφράγιση του πρώτου στελέχους (1) του τριπλοτύπου από αυτόν (ή νόµιµο 

εκπρόσωπο του), συνεπάγεται αυτόµατα ότι ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος έχει γίνει κάτοχος της 

ζυγισµένης ποσότητας της λυµατολάσπης, µε ότι αυτό συνεπάγεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

2.05.01. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Σε περίπτωση που η ποσότητα λυµατολάσπης που παραλαµβάνεται από τις εγκαταστάσεις είναι 

µικρότερη της χωρητικότητας του µέσου µεταφοράς της λάσπης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 

κύριος του έργου δε θα επιβαρύνεται µε πρόσθετη αποζηµίωση. 

Η ελάχιστη ποσότητα που είναι υποχρεωµένη να διαθέσει η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ προς τον 

ανάδοχο µε κάθε εντολή παραλαβής λυµατολάσπης ορίζεται στα 20000kgr (είκοσι χιλιάδες κιλά). 

2.05.02. ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον ανάδοχο και 

αποτελεί συµβατική του υποχρέωση (π.χ. άρθρο 11 του Φ.Ε.Κ.  1909/Β/2003). 

2.06. ΜΕΘΟ∆Ο ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

Εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος υποχρεούται 

να εφαρµόσει τη µέθοδο αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης (π.χ. βιογεννήτριες/ 

δοσοµετρικές αντλίες απόθεσης βακτηριδίων για χώνευση/ διάσπαση λυµάτων κ.λπ.) µε δικά 

του έξοδα, σύµφωνα µε όσα πρότεινε κατά τον διαγωνισµό.  

Η αποµείωση της ποσότητας της λυµατολάσπης ζητείται για περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και 

οικονοµικούς λόγους. 
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Το σύστηµα αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης αποσκοπεί στον µεταβολισµό 

οργανικών ουσιών (π.χ. λίπη) και δε θα περιέχει σαλµονέλλα. 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος δύναται να αλλάξει τη µέθοδο αποµείωσης κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης, κατόπιν έγγραφης σύµφωνης γνώµης της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης, το 

σύστηµα είναι κυριότητα του αναδόχου, ο οποίος δύναται να το απεγκαταστήσει µε δικά του 

έξοδα, µε τη λήξη της σύµβασης. 

Επίσης, ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος δύναται να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα να 

αναβληθεί η αφυδάτωση της λυµατολάσπης για µέγιστο διάστηµα ενός µηνός από την 

κατακύρωση του διαγωνισµού και µε την προϋπόθεση ότι θα έχει εφαρµόσει µέθοδο 

αποµείωσης της ποσότητας λυµατολάσπης εγκαίρως. Ωστόσο ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αποµακρύνει την ήδη αφυδατωµένη λυµατολάσπη που υπάρχει στις Ε.Ε.Λ. 

της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Σε καµιά περίπτωση ή χρησιµοποιούµενη µέθοδος της λυµατολάσπης δε θα  χειροτερεύσει την 

ποιότητα των λυµάτων προς τελική διάθεση.  

ΆΡΘΡΟ 3:  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος οφείλει να νοµιµοποιείται για την εκτέλεση των όλων των παραπάνω 

εργασιών και που περιγράφονται στην παρούσα. 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 

1909/Β/2003 (και να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια ή άδειες) και συγκεκριµένα για τα απόβλητα µε 

κωδικό 19 08 05, τα οποία θα φορτώνει και θα συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

και θα τα µεταφέρει για ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση. 

Αν αποδειχθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ή από τρίτο, ότι ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος δεν είναι 

σύννοµος όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα, τότε η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

ΆΡΘΡΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι/ διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις τοπικές συνθήκες, και ιδίως όσον αφορά τις 

διαστάσεις του χώρου φόρτωσης, το χώρο ελιγµών, την πρόσβαση, τη λυµατολάσπη, τις ποσότητες 

λυµατολάσπης που ήδη υπάρχουν στις Ε.Ε.Λ., την κατάσταση των Ε.Ε.Λ. κ.λπ. 

Όποιος αναδειχθεί ανάδοχος, δεν θα µπορεί να επικαλεστεί «ιδιαίτερες συνθήκες», «τοπικές δυσκολίες» 

κ.λπ. για να µην εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από την παρούσα, την 

προσφορά του και τις µετέπειτα εντολές της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης δύναται να υπάρχει ήδη λυµατολάσπη προς αποµάκρυνση στις Ε.Ε.Λ.  

Κρανιδίου και Ερµιόνης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος βαρύνεται και µε τη φόρτωση και 

αποµάκρυνση της ήδη υπάρχουσας εκεί ποσότητας λυµατολάσπης. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΕΝΤΟΛΕΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε εντολή της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ για 

συλλογή λυµατολάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. Επίσης, Ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όση λυµατολάσπη του ζητηθεί µε ιδία µέσα. 

Το µέγιστο χρονικό διάστηµα ανταπόκρισης για τη φόρτωση της λυµατολάσπης ορίζεται σε επτά 

ηµερολογιακές ηµέρες από την στιγµή της παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο. Η εντολή δίδεται 

εγγράφως (π.χ. µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ ή εντύπου) σε διεύθυνση που έχει 

δηλώσει ο διαγωνιζόµενος/ ανάδοχος, οπωσδήποτε το αργότερο την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε ένσταση, ως προς την εντολή, θα πρέπει να υποβάλλεται το πολύ σε διάστηµα 24 

ωρών. 

Για κάθε δελτίο εντολής, θα υποβάλλεται/ επιστρέφεται στη διευθύνουσα υπηρεσία το τριπλότυπο έντυπο 

παρακολούθησης, µαζί µε το έντυπο των ζυγίσεων που προβλέπει η Οικ. 129043/4345, µετά την 

συµπλήρωσή τους και επικύρωση τους από τον ανάδοχο. Η πιστοποίηση των ποσοτήτων της λυµατολάσπης 

θα γίνεται µέσω του τριπλότυπου εντύπου µε το οποίο θα πιστοποιείται και η µεταβίβαση της κατοχής της 

λυµατολάσπης εις τον ανάδοχο. 
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Για την πληρωµή του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει µηνιαίως τιµολόγια, µε αξία το ένα δωδέκατο 

της προσφοράς του κατά τον διαγωνισµό. 

Στα τιµολόγια αναγράφονται οι επιµέρους ποσότητες λυµατολάσπης που απέκτησε κατά τον χρόνο 

αναφοράς του τιµολογίου, το πληρωτέο ποσό και ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Για να θεωρηθεί έγκυρο το τιµολόγιο, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισυνάψει σε αυτό υπεύθυνη δήλωση: 

- περί ακριβούς ζυγίσεως,  

- της ποσότητας λυµατολάσπης πέρασε στην κατοχή του, 

-της µεταφοράς της αναφερόµενης λυµατολάσπης, πλήρως συµµορφούµενος µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

-ότι έχει διαθέσει, ή/ και απορρίψει, ή/ και διαχειριστεί τη λυµατολάσπη, πλήρως συµµορφούµενος µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται και ο τρόπος διαχείρισης της λυµατολάσπης και θα 

γίνεται µνεία στις άδειες σύµφωνα µε τις οποίες διέθεσε/ διαχειρίστηκε τη λυµατολάσπη, όπως ορίζεται στη 

διακήρυξη. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 160 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Κρανίδι, 18-12-2013  Κρανίδι, …..-…..-2011 

Η ∆/ντρια της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  Η πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

Ιωάννα Μερεµέτη 
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