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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.500,00€ Χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
1.1 Αντικείμενο- Περιοχή εργασιών 
 
Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο: «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά 
λυματολάσπης» αφορά την μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων : 
Φορτηγό αυτοκίνητο + οδηγός: 

- Μεταφορά λυματολάσπης 
Τo προς μίσθωση φορτηγό-αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά της 
παραγόμενης λυματολάσπης από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης 
(«Καρά Τεπές») στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση 
«Κλεφτοβίγλα», η οποία θα γίνεται σταδιακά μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 
 
 
1.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει καθημερινά διαθέσιμο το φορτηγό αυτοκίνητο, για 
το οποίο έχει καταθέσει προσφορά. 

2. Η παροχή της υπηρεσίας (μεταφορά λυματολάσπης) θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες κυρίως προγραμματισμένα, αλλά είναι πιθανή και έκτακτη μεταφορά 
λυματολάσπης. 
Τις προγραμματισμένες ημέρες μεταφοράς της λυματολάσπης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να έχει στη διάθεση της Υπηρεσίας όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχει 
συμπεριλάβει στη σχετική κατάσταση, και τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2) 
και  το καθένα θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 10 έως 14 tn.  
Για την προγραμματισμένη μεταφορά λυματολάσπης ο ανάδοχος θα ενημερώνεται – 
τηλεφωνικώς ή γραπτώς - την προηγούμενη ημέρα.  
Για την έκτακτη μεταφορά λυματολάσπης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την 
υπηρεσία στη θέση φόρτωσης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ωρών από την 
τηλεφωνική ειδοποίηση του. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία προς τρίτους από την απασχόληση των 
φορτηγών και των οδηγών. 
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Η φόρτωση του φορτηγού αυτοκινήτου με λυματολάσπη θα γίνεται με μηχανήματα και 
προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. 

3.  Η μίσθωση θα είναι ανά τόνο μεταφοράς λυματολάσπης. 
Η μίσθωση δεν αναφέρεται σε καθημερινή βάση αλλά όποτε κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις 
ανάγκες τις Υπηρεσίας. 
Η μίσθωση θα έχει σταθερή τιμή όπως αναλυτικά εκτίθεται και περιγράφεται  στην Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) της παρούσης μελέτης υπηρεσιών. 
Τα εκδιδόμενα δελτία παροχής υπηρεσιών θα εξοφλούνται σε διάστημα δύο (2) 
ημερολογιακών μηνών από την ημέρα υποβολή τους στην Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ.  
Ο προϋπολογισμός του έργου «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά 
λυματολάσπης» ανέρχεται στο ποσό των 52.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 60.900,00 € με 
Φ.Π.Α.. 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ. Υ. 
      ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       Δ.Ε.Υ.Α.Λ 
  
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.          
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