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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνρή ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ αθνξά ηα θάησζη:
1) Σε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηδίσλ ηνπ ΥΤΣΑ
Γνκνθνύ ε νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπλερώο θαη αδηαιείπησο όιν ην
ρξόλν κε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλαδόρνπ.
2) Δηδηθήο θύζεσο εξγαζία θαη δελ επηηξέπεηαη πξνζσπηθό ρσξίο ηελ
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία λα βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ , δηόηη δελ
θηλδπλεύεη κόλν ην έξγν αιιά θαη ε πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ. Ο αλάδνρνο
θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα ηελ απαγόξεπζε ηξίησλ ζην ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ θαζώο
θαη γηα ηελ Ππξαζθάιεηα ηνπ Υώξνπ νπόηε θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο.
3) Σα ρεκηθά, ηα αληηδξαζηήξηα , ηα αλαιώζηκα ,ην θόζηνο ζπληήξεζεο
ηνπ Η/Μ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ην ειεθηξηθό ξεύκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υώξνπ
θαη ην θόζηνο ύδξεπζεο ηνπ Υώξνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο
.Απνθαηάζηαζε βιαβώλ ή δεκηώλ ηνπ Η/Μ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζα
πξνθύςνπλ ιόγσ επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεί
ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
4) Σα
κεραλήκαηα
όπσο θαη ηα θαύζηκα απηώλ
πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάζηξσζε ησλ απνξξηκκάησλ, επηβαξύλνπλ ηνλ
αλάδνρν. Η πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ επηθάιπςεο (αγνξά , κεηαθνξά θαη
δηάζηξσζε) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ.
5) Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο Πνζόηεηαο θαη
ηεο Πνηόηεηαο ησλ πξνζθνκηδόκελσλ απνξξηκκάησλ ηελ πεξηνδηθή δηελέξγεηα
δεηγκαηνιεςηώλ, ηε ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ .Γηα απηό ην ζθνπό ν αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα ηεξεί θαζεκεξηλά Ηκεξνιόγην ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία όισλ ησλ νρεκάησλ ηα νπνία νδεγνύλ απνξξίκκαηα ζην ΥΤΣΑ, ην
είδνο θα ηελ πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ (ζε ηόλνπο). Τπνρξενύηαη , λα
απνζηέιιεη κεληαίσο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνο ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο από ην Γήκν Γνκνθνύ.
6) Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ην παξαθάησ πξνζσπηθό θαη
κεραλήκαηα :
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
1) Δλα Υεκηθό Μεραληθό ΠΔ ή Πεξηβαληνιιόγν Μεραληθό ΠΔ κε
ηνπιάρηζηνλ 3 – εηή εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ θαζώο θαη ζε ιεηηνπξγία
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηδίσλ αλάινγεο κε ηελ πθηζηάκελε ζηνλ
ΥΤΣΑ Γνκνθνύ.
2) Έλα ρεηξηζηή εξππζηξηνθόξνπ πξνσζεηή θαη εξππζηξηνθόξνπ
εζθαθέα.
3) Έλαλ νδεγό κε άδεηα νδήγεζεο Δ΄ θαηεγνξίαο.
4 ) Έλαλ εξγάηε γεληθώλ θαζεθόλησλ.
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ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
 Έλα εξππζηξηνθόξν εζθαθέα άλσ ησλ 100 ίππσλ.
 Έλα θνξηεγό κεηαθνξάο κεραλεκάησλ άλσ ησλ 450 ίππσλ.
 Έλα θνξηεγό κεηαθνξάο πιηθώλ κε ρσκαηνπξγηθή θαξόηζα θαη
αλαηξνπή.
Σα αλσηέξσ κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν αλάδνρνο.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη ηα σο άλσ
κεραλήκαηα, θαζ΄όιν ην 24-σξν, ζηνλ ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ Γνκνθνύ.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ
ΓΟΜΟΚΟΤ
Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε απνξξηκκάησλ , κεηαθνξά γαησιηθώλ
θαη θάιπςε κε απηά ηνπ εκεξήζηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ ,
δηακόξθσζε θιίζεσλ , θαηαζθεπή νδώλ πξόζβαζεο εληόο ηνπ ρώξνπ
ελαπόζεζεο . Γηαρείξηζε ιπκαηνιάζπεο από ηηο θιίλεο μήξαλζεο ζην
απνξξηκκαηηθό αλάγιπθν .
Καζαξηζκόο ηάθξσλ θαη απιάθσλ νκβξίσλ πδάησλ . Λόγσ ηεο
απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ εξγαζηώλ απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 2- εηή
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ
θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδόρνπ
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζα γίλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ( επηά
εκέξεο ηελ εβδνκάδα ) ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ .
ηηο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά ηα θάησζη :
1) Η δηάζηξσζε
ησλ
πξνζθνκηδόκελσλ
απνξξηκκάησλ
κε
εξππζηξηνθόξν πξνσζεηή πθηζηάκελν ζηνλ ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ , ζηελ
επηθάλεηα ηνπ κεηώπνπ εξγαζίαο , ην νπνίν δελ πξέπεη λα έρεη θιίζε
κεγαιύηεξε ηνπ 1 : 3 ( π : β ) , ζε ζηξώζεηο ησλ 60 εθαηνζηώλ θαη
ζπκπίεζή
ηνπο κε ζπλερείο δηαδξνκέο ηνπ πξνσζεηή , ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπκπύθλσζε . Με ηελ δηαδηθαζία απηή
δεκηνπξγείηαη κία ζηξώζε απνξξηκκάησλ , ην κέζν πάρνο ηεο νπνίαο
πξέπεη λα είλαη 3,00 κέηξα πεξίπνπ .
2) Η πξνζθόκηζε θαη δηάζηξσζε επί ηεο ζηξώζεσο κέζνπ πάρνπο
ηξηώλ κέηξσλ , ησλ ήδε ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ησλ
ηξαλώλ απηώλ , θαηάιιεισλ γαηώλ ζε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,30 θαη 0,20
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κέηξσλ αληίζηνηρα θαη επηπιένλ δηάζηξσζε θαη ζπκπίεζε γαηώδνπο πιηθνύ
θαηάιιειεο ζύζηαζεο πάρνπο 0,30 κέηξσλ ζηα ηειηθά πξαλή.
3) Η δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εθθόξησζεο ησλ νρεκάησλ ζην κέησπν
εξγαζίαο , ώζηε όισλ ησλ ηύπσλ ηα νρήκαηα λα κπνξνύλ λα εθθνξηώζνπλ
ην πεξηερόκελό ηνπο κε αζθάιεηα , θάησ από νπνηεζδήπνηε
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο .
4) Η θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ , πνπ ζα
ζπλδέεη ηνλ πεξηθεξεηαθό δξόκν κε ην εθάζηνηε κέησπν εξγαζίαο , ζε
επίρσκα 0,40 κέηξσλ θαη πιάηνπο 5 πεξίπνπ κέηξσλ .
5) Η θαηαζθεπή αληηππξηθήο δώλεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 8 κέηξσλ
πνπ ζα θαζαξίδεηαη ζπρλά , ηαθηηθή απνςίισζε ηνπ εξείζκαηνο θαη ησλ
πξαλώλ όινπ ηνπ εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ , θαζώο θαη πεξηκεηξηθά όισλ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΥΤΣΑ θαη απνκάθξπλζε ησλ μεξώλ ρόξησλ ,
απνκάθξπλζε ηεο μεξήο βηνκάδαο από ελδερόκελε θπηνθάιπςε ησλ
πξαλώλ ησλ απνξξηκκάησλ , ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπ ρώξνπ ηνπο
ζεξκνύο κήλεο .
6) Η πξνζθόκηζε θαη δηάζηξσζε ακκνράιηθνπ ηόζν επί ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο όζν θαη επί ησλ δηαδξόκσλ θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ θαζώο θαη δηαβξνρή απηώλ , όπνηε απαηηείηαη , γηα ηελ απνθπγή
δεκηνπξγίαο ζθόλεο .
7) Η δηαηήξεζε όινπ ηνπ ΥΤΣΑ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνύ ,
θαζαξώλ θαη απαιιαγκέλσλ από νπνηνδήπνηε είδνπο απόξξηκκα.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΣΡΑΓΓΙΜΑΣΩΝ
Η εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα:
1ν ζηάδην : Πξνεπεμεξγαζία
2ν ζηάδην : Φσηνρεκηθή Ομείδσζε
3ν ζηάδην : Bηνινγηθή Δπεμεξγαζία
4ν ζηάδην : Aληίζηξνθε Όζκσζε

1ν ζηάδην : Πξνεπεμεξγαζία
Α) Δζράξσζε (bar racks)
θνπόο ηεο εζράξσζεο είλαη λα ζπγθξαηήζεη ηα παξαζπξόκελα
ζρεηηθά κεγάια πιηθά γηα λα πξνθπιάμεη ηηο επόκελεο εγθαηαζηάζεηο από
κεραληθέο εκθξάμεηο θαη θζνξέο . Οη εζράξεο απνηεινύληαη από παξάιιειεο
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αλνμείδσηνπο ξάβδνπο κε
ηζνπγθξάλα ( ρεηξνθίλεηα ) .

δηάθελα

40- 150 mm θαη θαζαξίδνληαη

κε

Δξγ1 : Eβδνκαδηαίσο θαζαξηζκόο ησλ 2 εζραξώλ ζην θξεάηην εηζόδνπ.
Β) Ακκνζπιιέθηεο ( grid chamber )
θνπόο ηνπ ακκνζπιιέθηε είλαη λα ζπγθξαηήζεη ηα παξαζπξόκελα
πιηθά κε κεγάιν εηδηθό βάξνο δηακεηξήκαηνο ζπλήζσο πάλσ από 0,15 –
0,20 mm θπξίσο αλόξγαλα ( άκκνο , ρνπκηθά , …) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ από κεραληθέο θζνξέο ( αληιίεο ) ή εκθξάμεηο
( ζσιελώζεηο ) θαη θπξίσο ηελ απνθπγή ηνπ ζπρλνύ θαζαξηζκνύ ηεο
δεμακελήο ιαζπώλ από ηα αδξαλή ηδήκαηα . Ο ακκνζπιιέθηεο απνηειείηαη
από 3 δηακεξίζκαηα , εθνδηαζκέλα κε αεξαληιίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ηεο ιάζπεο . Η ιάζπε πνπ θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα έρεη ζεκαληηθό νξγαληθό
θνξηίν, γηαπηό πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ζπλερώο θαη κε απνηειεζκαηηθό
ηξόπν , γηαηί αλ παξακείλεη κεηά από 3-4 ώξεο , ηδίσο ην θαινθαίξη , ζα
αξρίζεη ε αλαεξόβηα απνδόκεζε θαη ε δεκηνπξγία ζνβαξώλ δπζνζκηώλ.
Σν θξεάηην εηζόδνπ πξέπεη κνλίκσο λα βξίζθεηαη πξνζηαηεπκέλν κε ζίηα γηα
λα κελ πέζνπλ θεξηά αληηθείκελα ( ζαθνύιεο …) από ηνλ αέξα θαη θξάμνπλ
ηηο αεξαληιίεο .
Δξγ2: Να γίλεηαη έιεγρνο αλ ε ζίηα πνπ ζθεπάδεη ηα δηακεξίζκαηα ζην
θξεάηην εηζόδνπ αιιά θαη ην ζηξνγγπιό πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην αλάρσκα ,
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε . Αλ ηπρόλ έρεη ηξππήζεη θαη έρεη θελά λα γίλεηαη
κέξηκλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θελώλ ή θαη ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε
ηεο .
Δξγ3 : Αλά 4 ώξεο ζα κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία νη αεξαληιίεο πνπ
βξίζθνληαη θαη ζηα 3 δηακεξίζκαηα ηνπ θξεαηίνπ εηζόδνπ θαη ζα
απνκαθξύλνληαη νη ιάζπεο από ηνπο ππζκέλεο .
Σα πξνο επεμεξγαζία απόβιεηα κεηά ηνλ ακκνζπιέθηε παξνρεηεύνληαη κε
ζσιήλα PE , Φ 63 ( δύν γξακκέο ) πξνο ηελ ρεκηθή θξνθίδσζε.
Δξγ4 : Καζεκεξηλά ζα ειέγρνληαη νη ζσιήλεο αλ έρνπλ δηαξξνή θαη αλ ε
ζηήξημή ηνπο είλαη αθιόλεηε θαζ΄όιν ην κήθνο . Απαγνξεύεηαη λα παηάκε
πάλσ ζηνπο ζσιήλεο . Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζην ζεκείν εμόδνπ ησλ
ζσιήλσλ από ηελ ηζηκεληέληα δεμακελή θαη ζην ζεκείν εηζόδνπ ζηελ
δεμακελή ηνπ PE . Δπίζεο λα ειέγρνληαη νη βάλεο απνκόλσζεο γηα ηπρόλ
δηαξξνέο .
Γ) Πξνρσξεκέλε Αθαίξεζε Βαξέσλ Μεηάιισλ ζε πξνεπεμεξγαζία κε
θξνθίδσζε θαη ζπζζσκάησζε
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Η ρεκηθή θξνθίδσζε , ζπζζσκάησζε θαη θαηαβύζηζε απνηειείηαη από 4
δεμακελέο .
Γεμακελή 1: Δίλαη δεμακελή καύξε , θσληθή , από PE , αλνηθηή ,
ζθεπαδόκελε , σθέιηκνπ όγθνπ 6 πεξίπνπ θπβηθώλ κέηξσλ , εθνδηαζκέλε κε
ηνλ παξαθάησ Η/Μ εμνπιηζκό :
i)
αλαδεπηήξα αλνμείδσην κε 3 ζέζεηο αλάδεπζεο
ii)
κνηέξ κε κεησηήξα θαη inverter
iii) δνζνκεηξηθή εηδηθνύ ηύπνπ κε θεθαιή από Teflon
iv) δεμακελή 1000 lt γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ FeCl3
v)
θαηαηνληζηήξα λεξνύ
Δξγ5 : Κάζε κέξα ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο ηόζν ζηα 2
ζεκεία εηζόδνπ όζν θαη ζηα 2 ζεκεία εμόδνπ ηεο δεμακελήο . πλερώο γηα 24
ώξεο ηελ εκέξα ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ε αλάδεπζε , ε πξνζζήθε ηνπ
FeCl3 θαη αλά δηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγεί ν θαηαηνληζκόο ηνπ λεξνύ γηα λα
εκπνδηζηεί ν αθξηζκόο ηεο δεμακελήο . Θα ειέγρεηαη ε δνζνκεηξηθή αληιία
κήπσο έρεη εκθξαγεί θαη ζέιεη άλνηγκα θαη απόθξαμε . Θα γίλεηαη έιεγρνο
ώζηε λα ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα FeCl3 γηα λα κελ κείλεη ε δεμακελή
ρσξίο θξνθηδσηηθό.
Γεμακελή 2:Δίλαη δεμακελή καύξε , θσληθή , από PE , αλνηθηή ,
ζθεπαδόκελε , σθέιηκνπ όγθνπ 6 πεξίπνπ θπβηθώλ κέηξσλ , εθνδηαζκέλε κε
ηνλ παξαθάησ Η/Μ εμνπιηζκό :
vi) αλαδεπηήξα αλνμείδσην κε 3 ζέζεηο αλάδεπζεο
vii) κνηέξ κε κεησηήξα θαη inverter
viii) δνζνκεηξηθή αληιία
ix) δεμακελή 1000 lt κε αλαδεπηήξα γηα ηελ Παξαζθεπή θαη γηα
ηελ απνζήθεπζε ηνπ πνιπειεθηξνιύηε
x)
κε αεξαληιία
Δξγ 6 : Κάζε κέξα ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο ηόζν ζηα 2
ζεκεία εηζόδνπ όζν θαη ζηα 2 ζεκεία εμόδνπ ηεο δεμακελήο . πλερώο γηα 24
ώξεο ηελ εκέξα ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ε αλάδεπζε (αξγή ), ε
πξνζζήθε ηνπ πνιπειεθηξνιύηε . Θα ειέγρεηαη ε δνζνκεηξηθή αληιία κήπσο
έρεη εκθξαγεί θαη ζέιεη άλνηγκα θαη απόθξαμε . Θα γίλεηαη έιεγρνο ώζηε λα
ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα πνιπειεθηξνιύηε γηα λα κελ κείλεη ε δεμακελή
ρσξίο πνιπειεθηξνιύηε.
Δξγ 7 : Γπν θνξέο ηελ εκέξα , κία ην πξσί ζηηο 7 θαη κία ην βξάδπ ζηηο 7
ζα παξαζθεπάδεηαη πνιπειεθηξνιύηεο γηα λα είλαη θξεζθνθηηαγκέλνο θαη
ελεξγόο . Λίγν πξηλ ηειεηώζεη ν πνιπειεθηξνιύηεο ηα ηειεπηαία 20 ιίηξα ζα
6

κεηαγγίδνληαη ζε παξαθείκελν πιαζηηθό δνρείν καδί κε ηνλ ζσιήλα ώζηε λα
ζπλερίδεηαη ε πξνζζήθε ηνπ πνιπειεθηξνιύηε από ην δνρείν . Δλ ησ κεηαμύ
, κέρξη λα ηειεηώζνπλ απηά ηα 20 ιίηξα ζα παξαζθεπάδεηαη ν θαηλνύξγηνο
πνιπειεθηξνιύηεο .
Δξγ 8 : Mηα θνξά ηελ εκέξα ζα ιεηηνπξγεί ε αεξαληιία γηα λα θαζαξίδεη ηνλ
ππζκέλα ηεο από ηελ ιάζπε
Γεμακελή 3: Δίλαη δεμακελή καύξε , θπιηλδξηθή , από PE , θιεηζηή ,
ζθεπαδόκελε , σθέιηκνπ όγθνπ 10 πεξίπνπ θπβηθώλ κέηξσλ , εθνδηαζκέλε κε
κνλνθαζηθή αληιία ιαζπώλ .
Δξγ 9: Mηα θνξά ην πξσί ζηηο 7.30 π.κ. θαη κηα θνξά ην βξάδπ ζηηο 7.30
κ.κ. ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε αληιία ιαζπώλ . Πξνζνρή ππάξρεη θίλδπλνο
αλαξξόθεζεο . Όζν αδεηάδεη ε δεμακελή δελ ζα απνκαθξπλόκαζηε από ηελ
ζσιήλα εμόδνπ ησλ ιαζπώλ . Πξώηα ζηακαηάκε ηελ αληιία θαη κεηά
θιείλνπκε θαη ηελ βάλα απνκόλσζεο γηα λα κελ θάλεη αλαξξόθεζε .
Γεμακελή 4: Δίλαη δεμακελή ζηελόκαθξε , αλνηθηή ,
πεξίπνπ θπβηθώλ κέηξσλ , εθνδηαζκέλε κε αεξαληιία .

σθέιηκνπ όγθνπ 6

Δξγ. 10 : Mηα θνξά ηελ εκέξα ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε αεξαληιία ηεο
δεμακελήο 4 θαη ζα νδεγεί ηηο ιάζπεο ηνπ ππζκέλα ζηελ δεμακελή ιαζπώλ .
Γ) ΝΗ3 stripping
Δξγ 11 : Κάζε 4 ώξεο ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε αεξαληιία ηεο 1εο
δεμακελήο θαζίδεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιαζπώλ από ηνλ ππζκέλα
ηεο δεμακελήο .
Δξγ 12 : Κάζε 4 ώξεο ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε αεξαληιία ηεο 2εο
δεμακελήο θαζίδεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιαζπώλ από ηνλ ππζκέλα
ηεο δεμακελήο .
Δξγ 13 : Κάζε 4 ώξεο ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε αεξαληιία ηεο 3εο
δεμακελήο θαζίδεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιαζπώλ από ηνλ ππζκέλα
ηεο δεμακελήο .
Δξγ 14 : Κάζε βξάδπ πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζα κπαίλεη ζε
ιεηηνπξγία ε κνλαθαζηθή αληιία ιαζπώλ
γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
ιαζπώλ από ηελ δεμακελή ιαζπώλ .
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Δξγ 15 : Kάζε εκέξα ζα ειέγρνληαη νη θπζεηήξεο αλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά ,
αλ είλαη ζθεπαζκέλνη από ηελ βξνρή θαη κηα θνξά ηνλ κήλα ζα θαζαξίδεηαη ην
θίιηξν .
Eξγ 16 : Mηα θνξά ην 6κελν ζα θαζαξίδνληαη νη ππζκέλεο ησλ δεμακελώλ
αεξηζκνύ 1 θαη 2 αιιά θαη ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο 1 θαη 2 , γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπζείζεο ηιύνο .

2ν ζηάδην : Φσηνρεκηθή Ομείδσζε
πλδπαζκόο Photo-Fenton Υεκηθήο Ομείδσζεο θαη Βηνινγηθήο
Ομείδσζεο
Σν ζύζηεκα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο βηνινγηθήο
επεμεξγαζίαο δηέπεηαη από κηα ηζρπξή ρεκηθή νμείδσζε , πνπ ιακβάλεη
ρώξα ζε όμηλεο ζπλζήθεο κέζσ ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ θαη
ζηδεξνύρσλ αιάησλ , αληηδξαζηήξηα ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ
κε κεγάιε απόδνζε ηα κε βηνδηαζπάζηκα κέξε ησλ νξγαληθώλ ξύπσλ.
Η δηεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζην αληηδξαζηήξην FENTON ( έλα κείγκα από
ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ζηδεξνύρα ζεηηθά άιαηα ζε όμηλν
πεξηβάιινλ ) βξίζθεη εθαξκνγή εδώ θαη κεξηθά ρξόληα ζηελ επεμεξγαζία
ησλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ κε πςειή ( έσο πνιύ πςειή ) ζπγθέληξσζε
COD πνπ πεξηέρνπλ έλα εύξνο ηνμηθώλ ελώζεσλ. Με ην ζύζηεκα απηό
επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ , βειηηώλεηαη ν
ιόγνο
BOD5 / COD θαη ηα απόβιεηα πιένλ είλαη δπλαηόλ λα
επεμεξγαζηνύλ βηνινγηθά. Σν ζύζηεκα θπζηθήο επεμεξγαζίαο πνπ έπεηαη
ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζε Aληίζηξνθε Ώζκσζε ζηνλ
νπνίν παξαθξαηνύληαη ηπρόλ κε βηνδηαζπάζηκεο δηαιπκέλεο ελώζεηο ( π.ρ.
άδσην ) πνπ δηέθπγαλ ηνπ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη παξάγεη ηειείσο
δηαπγή θαη θαζαξή έμνδν.
Πεξηγξαθή Αληηδξαζηήξα FENTON- ΗΛΙΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
Eηζαγσγή
Σα
απόβιεηα από ηε δεμακελήο πξνεπεμεξγαζίαο νδεγνύληαη ζηνλ
αληηδξαζηήξα FENTON , πνπ ιεηηνπξγεί ζπλερώο , όπνπ επηηπγράλεηαη ε
ρεκηθή νμείδσζε - θαηαβύζηζε ησλ νξγαληθώλ ξύπσλ πνπ είλαη δπλαηόλ
λα νμεηδσζνύλ. Ο αληηδξαζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πιηθό
θαηάιιειν γηα πεξηβάιινλ pH από 1,0 έσο 13,0 από PE
θπθιηθήο
δηαηνκήο , θιεηζηόο . Δπίζεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε βξαδύζηξνθν
αλνμείδσην (ΑΙSI 304 ) αλαδεπηήξα θαηαθόξπθνπ άμνλα , εθνδηαζκέλν κε
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θαηάιιεια πηεξύγηα. Η ηξνθνδνζία ηνπ αληηδξαζηήξα FENTON γίλεηαη
βαξεηηθά από ηελ δεμακελή πξνεπεμεξγαζίαο .
Δγθαζηζηάκελνο Η/Μ εμνπιηζκόο
1) αληηδξαζηήξαο Fenton από PE ρσξεηηθόηεηαο 10 m3
2) αλαδεπηήξα αλνμείδσην κε 3 ζεηξέο πηεξπγίσλ , κνηεξ 1,5 kw ,1000
rpm , κεησηήξα
3) δίθηπν αεξηζκνύ ζηνλ ππζκέλα
4) δνζνκεηξηθή αληιία εκβνινθόξα γηα ηελ δνζνκέηξεζε ηνπ δηαιύκαηνο
ηνπ Η2SO4 .
5) δνζνκεηξηθή αληιία εκβνινθόξα γηα ηελ δνζνκέηξεζε ηνπ δηαιύκαηνο
ηνπ Η2O2 .
6) δνζνκεηξηθή αληιία εκβνινθόξα γηα ηελ δνζνκέηξεζε ηνπ δηαιύκαηνο
ηνπ FeSO4 .7 H2O .
7) ηξεηο (3) δεμακελέο 1000 ιίηξσλ
8) ηξείο (3) αληιίεο αλαθπθινθνξίαο κνλνθαζηθέο κε πισηήξα ζηάζκεο
9) Ph – Controller
10)

νθηώ ( 8) αεξαληιίεο

11)
κηα (1) δεμακελή PE 3000 L γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Ca(OH)2
εθνδηαζκέλε κε αλαδεπηήξα , κνηέξ , κεησηήξα θαη δίθηπν αεξηζκνύ
ζηνλ ππζκέλα
12)
κία (1) δεμακελή PE 5000 L γηα ηελ πξνζζήθε ηεο πδξαζβέζηνπ
, εθνδηαζκέλε κε αλνμείδσην αλαδεπηήξα , κνηέξ , κεησηήξα ,
ζθέπαζηξν
13)
έλαλ (1) αλαδεπηήξα αξγόζηξνθν ζηελ δεμακελή πξνζζήθεο ηνπ
πνιπειεθηξνιύηε , κνηέξ , κεησηήξαο , ζθέπαζηξν
14)

δίθηπν απνκάθξπλζεο ησλ ιαζπώλ

15)

κηα δνζνκεηξηθή πξνζζήθεο δηαιύκαηνο ΝaOH

16)
κηα δνζνκεηξηθή πξνζζήθεο πνιπειεθηξνιύηε
Οη θιίλεο μεξάλζεσο απνηεινύληαη από δύν ζηξώκαηα ραιηθηώλ θαη
άκκνπ. Σα ζηξαγγίδηα ηεο ηιύνο δηεζνύληαη δηα κέζνπ ησλ ζηξσκάησλ
απηώλ θαη κέζσ δηάηξεηνπ αγσγνύ θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην ζπιινγήο
ζηξαγγηδίσλ εκπξόο από ηηο θιίλεο θαη ελ ζπλερεία κε βαξύηεηα ζηνλ
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βηνινγηθό . Σα ζηεξεά ζπζζσξεύνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θιηλώλ θαη
πεξηνδηθά απνκαθξύλνληαη κε ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο
Eξγ 17 : Έιεγρνο ηεο δεμακελήο FENTON γηα αθξηζκό . Καηηνληζκόο λεξνύ
θαηά δηαζηήκαηα . Πξνζζήθε αληηαθξηζηηθνύ κε δνζνκεηξηθή αληιία ή ζηελ
αλάγθε θαη ρεηξνλαθηηθά . Όηη θαη λα ζπκβεί δελ πξέπεη λα πιεκκπξίδεη .
Eξγ 18 : Καζεκεξηλόο έιεγρνο ησλ δνζνκεηξηθώλ ηνπ ζεηηθνύ νμένο ηνπ
ππεξνμεηδίνπ
ηνπ ππεξνμεηδίνπ , ηνπ ζεηηθνύ ζηδήξνπ , ηεο πξνζζήθεο
βάζεσο , ηνπ πνιπεειεθηξνιύηνπ αλ ιεηηνπξγνύλ , πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζε
24σξε βάζε .
Eξγ 19 : Έιεγρνο ησλ αλαδεπηήξσλ θαη ησλ κνηέξ . Πξέπεη λα ππάξρεη
αλάδεπζε ζε 24σξε βάζε.
Eξγ 20 : Παξαζθεπή δηαιύκαηνο πδξαζβέζηνπ θάζε κέξα
Eξγ 21 : Παξαζθεπή πνιπειεθηξνιύηε δύν θνξέο ηελ εκέξα .
Eξγ 22 : Να κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία θάζε 4 ώξεο δηαδνρηθά νη αεξαληιίεο
γηα λα θαζαξίδνπλ ηνπο ππζκέλεο ησλ δεμακελώλ .
Eξγ 23 : Μία θνξά ην πξσί θαη κία θνξά ην βξάδπ πξηλ ηελ αλαρώξεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ε κνλνθαζηθή αληιία ιαζπώλ θαη λα
αδεηάδεη ηελ δεμακελή ιαζπώλ ηνπ ζηαδίνπ Fenton.
Δξγ 24 : πλερήο έιεγρνο ησλ Ph- controller
Η ειηαθή πιαηθόξκα ζπλνιηθνύ
εκβαδνύ 52 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ
απνηειείηαη
από 20 ειηαθνύο
αληηδξαζηήξεο
θαη
3 αληιίεο
αλαθπθινθνξίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο είλαη:
1) αλνηθηνί
2) κε εζηηαδόκελνη
3) ιεπηνύ πκέλνο
4)επίπεδεο επηθάλεηαο
5) ειηνζηαηηθνί
6) ζηξσηήο ξνήο
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3ν ζηάδην : Bηνινγηθή Δπεμεξγαζία
Απαηηνύληαη νη εμήο εξγαζίεο:
Eξγ 25 : Ρύζκηζε νμύηεηαο ησλ εμεξρνκέλσλ από
επεμεξγαζκέλσλ θαη πξνζζήθε ζεηηθνύ νμένο

ην

Fenton

Eξγ 26 : Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηνπ 3νπ θπζεηήξα θαη ηνπ δηθηύνπ αεξηζκνύ
ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα όιν ηνλ ρξόλν .
Eξγ 27 : Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηεο αεξαληιίαο αλαθπθινθνξίαο αλάκηθηνπ
από ηελ δεμακελή αεξηζκνύ ζηελ δεμακελή απνληηξνπνίεζεο
Eξγ 28 : Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηεο αεξαληιίαο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο ζηελ
αξρή ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ .
Eξγ 29 : Καζεκεξηλή απνκάθξπλζε ηεο παξαγόκελεο ηιύνο ηνπ βηνινγηθνύ
θαζαξηζκνύ πξνο ηηο θαηάληε θιίλεο μήξαλζεο .
Eξγ 30 : Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνβξύρηνπ αλαδεπηήξα ζηελ δεμακελή
απνληηξνπνίεζεο
.

4ν ζηάδην : Aληίζηξνθε Όζκσζε
ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ
ΓΙΑΥΩΡΙΜΟΤ ΙΟΝΣΩΝ (ΑΛΑΣΩΝ) - ΤΓΡΩΝ ΜΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ
Οη δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνύ ηόλησλ ( αιάησλ ) – πγξώλ κε κεκβξάλεο
πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο :
Α) Σν πγξό κε ηα εκπεξηερόκελα άιαηα θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα
θαηεύζπλζε θαη θάζεηα ζην δηεζεηηθό κέζν ( κεκβξάλε ) , πνπ επηηξέπεη
ηε δηέπιεπζε ηνπ πγξνύ κε έλα πνιύ κηθξό κέξνο ησλ πεξηερόκελσλ
αιάησλ
Β) Η θαηεύζπλζε ηεο ξνήο ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο είλαη παξάιιειε πξνο
ηελ επηθάλεηα ηνπ δηεζεηηθνύ κέζνπ ( κεκβξάλε) θαη θάζεηε ζηελ
θαηεύζπλζε ξνήο ηνπ δηεζήκαηνο .
Απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ δηαρσξηζκνύ αιάησλ – πγξώλ είλαη ε
ζπκπύθλσζε ηνπ πξνο δηήζεζε λεξνύ θαη ε παξαγσγή δηεζήκαηνο κε
ζπγθέληξσζε αιάησλ πνιύ κηθξή ζε ζρέζε κε ην αξρηθό λεξό.
Σα ηειεπηαία ρξόληα ε εθαξκνγή ησλ κεκβξαλώλ ζηελ θαηεξγαζία
ιπκάησλ είλαη ζεκαληηθά κεγάιε θαη νθείιεηαη :
 ηελ απαηηνύκελε θαιύηεξε πνηόηεηα λεξώλ θαη
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 ην κεηνύκελν θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη θπξίσο ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ
κνλάδσλ.
ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ
Αλάινγα κε ην αξρηθό πξνηόλ , πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη
ηελ πνηόηεηα λεξνύ πνπ επηζπκνύκε λα ιάβνπκε, εθαξκόδνπκε ηελ
θαηάιιειε επεμεξγαζία. Γηα ιύκαηα κε κεγάιν πνζνζηό δηαιπκέλσλ
ηόλησλ ε ινγηθή επεμεξγαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
Απιή δηύιηζε κέζσ ακκόθηιηξνπ ή δηπινύ θίιηξνπ ( αλζξαθίηε –
άκκνπ ) αθνινπζνύκελε ( θαηά ζεηξά ) από :
 Mηθξνδηήζεζε
 Τπεξδηήζεζε
 Ναλνδηήζεζε ( απνκάθξπλζε δηζζελώλ ηόλησλ [π.ρ. Ca , Mg , θιπ .]
 Αληίζηξνθε ώζκσζε ( απνκάθξπλζε κνλνζζελώλ ηόλησλ [ π.ρ. Cl ,
θιπ .]
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε απιή δηύιηζε ζε ηαρύθηιηξν κπνξεί είηε λα
παξαιεθζεί είηε λα ζπλνδεύεηαη κε πξνεπεμεξγαζία κέζσ θξνθίδσζεο –
θαζίδεζεο , αλάινγα κε ηελ πνηόηεηά ησλ πξνο επεμεξγαζία ιπκάησλ.

AΠΑΙΣΗΔΙ ΔΚΡΟΗ
Γεδνκέλα εηζόδνπ ζηελ ρεκηθή επεμεξγαζία
BOD5 650 mg/lt
COD
3600mg/lt
Αησξνύκελα ζηεξεά ( SS) 150 mg/lt
NH4+ 1500 mg/lt
Aγσγηκόηεηα 15 Ms / cm
Υξώκα καύξν
Γεδνκέλα εμόδνπ από ηελ ρεκηθή επεμεξγαζία
BOD
COD

70 mg /lt
180 mg /lt

95-99 % απνκάθξπλζε βαξέσλ κεηάιισλ θαη άιισλ ξππαληώλ
Γεδνκέλα εμόδνπ από ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία
ΒΟD

7 mg/lt
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COD 100 mg/lt
Αησξνύκελα ζηεξεά ( SS) 20 mg/lt
NH4+ 100 mg/lt
Aγσγηκόηεηα 5 Ms / cm
Υξώκα ππνθίηξηλν
Γεδνκέλα εμόδνπ από ηελ επεμεξγαζία κε κεκβξάλεο
ΒΟD 1 mg/lt
COD 10 mg/lt
Αησξνύκελα ζηεξεά ( SS) 0 mg/lt
NH4+ 0 mg/lt
Aγσγηκόηεηα 0,5 Ms / cm
Υξώκα
πόζηκνπ λεξνύ
Δξγ 31: Έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αληίζηξνθεο όζκσζεο
Σέινο ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζε ηνπ ΥΤΣΑ είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε δηαθόξσλ παξακέηξσλ νη νπνίεο
είλαη ππεύζπλεο γηα πεξηβαιινληηθέο κεηξήζεηο . Η παξαθνινύζεζε είλαη
εθηθηή θαη απνηειεί πιένλ ηνλ πην ζίγνπξν ηξόπν γηα ηελ πξόιεςε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ , αληίζεηα κε ηηο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο
νη νπνίεο είλαη ρξνλνβόξεο θαη ζπλήζσο καο δίλνπλ απνηειέζκαηα κεηά
ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή.
Δπίζεο ε ζπλερήο κέηξεζε ηεο ηνμηθόηεηαο έρεη έλα ζεκαληηθό
πιενλέθηεκα : Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο νη
νπνίεο είλαη ηνμηθέο , ζπλεπώο ππεξβαίλεη ην πξόβιεκα ηεο κέηξεζεο ηεο
θάζε κίαο παξακέηξνπ μερσξηζηά . Δπηπιένλ κε ηελ ζπλερή
παξαθνινύζεζε θαη ηελ πηζαλή ηειεκεηάδνζε ππάξρεη δπλαηόηεηα
έγθαηξεο επέκβαζεο .
ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ηξόπνο πξόιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
θαηαζηξνθώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνύ.
Έξγ 32 : Καζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ . Λήςε δεηγκάησλ
από ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη ρεκηθέο αλαιύζεηο κε ηα όξγαλα ηνπ
ρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα COD on – line , Φαζκαηνγξάθν
αηνκηθήο απνξξόθεζεο , Φαζκαηνθσηόκεηξν νξαηνύ .
Δξγ 33 : Καζαξηζκόο ησλ θιηλώλ μήξαλζεο πεξίπνπ θάζε 3 κέξεο .
Δξγ 34 : Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ από ηηο
θαηάληε γεσηξήζεηο κηα θνξά ηνλ κήλα .
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Δξγ 35 : Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο θαηαλάισζεο ησλ ρεκηθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο αιιά θαη ζην ρεκείν γηα ηηο
ρεκηθέο αλαιύζεηο . Πξνζνρή , δελ πξέπεη λα ζηακαηάεη ε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη θαζεκεξηλά .
ΓΟΜΟΚΟ 20/ 01/ 2017
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΓΟΜΟΚΟ 20 /01/ 2017
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΤΓΓ

Μπαθνζηέξγηνο Γεκήηξηνο
Πνι. Μερ. ΠΔ

κπηιίξε Γήκεηξα
Πνι. Μερ. ΠΔ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ BIOKA ΥΤΣΑ
ΓΟΜΟΚΟΤ – ΥΤΣΑ
ΠΡ/ΜΟ: 90.024,00 €

1. Ανάλσση προϋπολογισμού παροτής σπηρεσιών

ΚΟΣΟ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ/
ΜΗΝΑ

1.200,00

1

1.200,00

2 Μιζθοδοζία σειπιζηή μησανημάηων έπγος, μεπικήρ απαζσόληζηρ
Μιζθοδοζία επγάηη γενικών καθηκόνηων, πλήποςρ
3 απαζσόληζηρ

800,00

1

800,00

750,00

1

750,00

4 Μιζθοδοζία οδηγού, πλήποςρ απαζσόληζηρ

700,00

1

700,00

Δξοδα λειηοςπγίαρ ηζάπαρ(καύζιμα, αναλώζιμα, λειηοςπγία,
5 ζςνηήπηζη)

900,00

1

900,00

Δξοδα λειηοςπγίαρ θοπηηγού μεηαθοπάρ μησανημάηων(καύζιμα,
6 αναλώζιμα, λειηοςπγία, ζςνηήπηζη)

900,00

1

900,00

Δξοδα λειηοςπγίαρ θοπηηγού μεηαθοπάρ ςλικών(καύζιμα,
7 αναλώζιμα, λειηοςπγία, ζςνηήπηζη)

800,00

1

800,00

α/α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1 Μιζθοδοζία ΜΗΦΑΝΙΚΟΥ ΠΔ μεπικήρ απαζσόληζηρ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

6.050,00

2. Προϋπολογισμός παροτής σπηρεσιών

A.T.
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΦΥΤΑ ΓΟΜΟΚΟΥ- ΦΥΤΑ
(μηνιαία δαπάνη)

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

μήναρ
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ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

6.050,00

72.600,00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (για 12 μήνες)

72.600,00

ΦΠΑ (24%)

17.424,00

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

90.024,00

ΓΟΜΟΚΟ 20/ 01/ 2017
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

Μπαθνζηέξγηνο Γεκήηξηνο
Πνι. Μερ. ΠΔ

ΓΟΜΟΚΟ 20 /01/ 2017
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΤΓΓ

κπηιίξε Γήκεηξα
Πνι. Μερ. ΠΔ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ BIOKA ΥΤΣΑ
ΓΟΜΟΚΟΤ – ΥΤΣΑ
ΠΡ/ΜΟ: 90.024,00 €

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΛΔΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΦΥΤΑ ΓΟΜΟΚΟΥ- ΦΥΤΑ
(μηνιαία δαπάνη)

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

μήναρ

12

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (για 12 μήνες)
ΦΠΑ (24%)
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΓΟΜΟΚΟ …../…../2017
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1: Δξγαζία
α) Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΥΤΣΑ
ΓΟΜΟΚΟΤ – ΥΤΣΑ» ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΜΟΚΟΤ
β) Σόπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο: ν ρώξνο ηνπ Βηνινγηθνύ ηνπ ΥΤΣΑ θαη ηνπ ΥΤΣΑ.
γ) Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε 90.024,00 ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Άξζξν 2: Δγγπήζεηο
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ
ζπκβαηηθνύ πνζνύ ρσξίο ην ΦΠΑ.
Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη
Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.
Άξζξν 3: Σόπνο θαη Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Βηνινγηθνύ ηνπ ΥΤΣΑ θαη ηνπ
ΥΤΣΑ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνύ.
Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ πεξηγξάθνληαη ζηελ αξ. 14/2017 ηερληθή κειέηε πνπ είλαη
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
Άξζξν 4: Παξαιαβή εξγαζηώλ
Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 5: Σξόπνο Πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη κε ηελ έθδνζε
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από
ηελ πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη εθόζνλ
έρεη πεξαησζεί ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα απόδνζεο ησλ
εηζθνξώλ γηα ηνπο εξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία θαζώο θαη κεληαίν αλαιπηηθό δειηίν εξγαζηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο
θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό.
ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην
λόκν.
Άξζξν 6: Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ
νπνίν βαξύλεηαη ν Γήκνο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηελ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο
ζηνλ ηύπν.
Άξζξν 7: Πνηόηεηα Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ
Η πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ ζέηεη ε
ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρώξνπο.

Άξζξν 8: Δπίιπζε δηαθνξώλ
Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιύνληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006.
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