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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή των εργασιών
Α) Καθαρισμός των οδών όπου τελείται η εμποροπανήγυρης και η περισυλλογή των αποβλήτων από
τους δημοτικούς και ιδιωτικούς ενοικιαζόμενους χώρους, για το χρονικό διάστημα από τις 26-08-2019
έως και την 2-09-2019. Καθ’ ότι ο Δήμος Σπάρτης εφαρμόζει το σύστημα της Διαλογής στη Πηγή και
της χωριστής συλλογής και αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών τα ανακυκλούμενα υλικά όπως
χαρτί- χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί και αλουμίνιο θα αποκομίζονται όσο το δυνατόν ξεχωριστά από τους
διαθέσιμους διάσπαρτους χρωματιστούς κάδους αλλά και από τους εκθέτες έμπροσθεν των
εκθεμάτων τους τυχόν σακούλες ή άλλα μέσα συγκέντρωσης.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται με ευθύνη του αναδόχου μέσω ειδικά για το σκοπό αυτό
αδειοδοτημένου μεταφορέα και μέσου, σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Σπάρτης για προσωρινή
αποθήκευση και ποιοτικό- προληπτικό έλεγχο πριν την παραπέρα επεξεργασία τους. Τυχόν
σύμμεικτα απόβλητα αλλά και βιοαπόβλητα θα συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό καφέ ή πράσινο κάδο
τα οποία και θα αποκομίζονται χωριστά από τα ανακυκλώσιμα.
Η συλλογή και η αποκομιδή όλων των αποβλήτων θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τις
6:30 π.μ. έως την 10:00 π.μ.
Β) Συνεχής παρουσία δύο τουλάχιστον ατόμων από την 06:30 π.μ. έως και την 00:30 π.μ. ώρα, για
τον καθαρισμό των τουαλετών τόσο εκείνων που βρίσκονται στο χώρο του Γηπέδου όσο και των
χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο χώρο από τον Δήμο. Ο καθαρισμός των
τουαλετών και του γύρω αυτών διαδρόμων θα πραγματοποιείται με κατάλληλα απορρυπαντικά και
χλωρίνη του εμπορίου και ξέπλυμα με άφθονο νερό.
Στο χώρο του γηπέδου επιμελώς θα καθαρίζονται και οι χώροι των ντους με κατάλληλα
απορρυπαντικά και χλωρίνη.
Τα καλαθάκια των τουαλετών θα αδειάζονται σε ειδική για αυτό το σκοπό νάιλον σακούλα εντός
ειδικού για το σκοπό αυτό καφέ κάδο όπισθεν του χώρου των τουαλετών.
Η απομάκρυνση των ακαθάρτων υγρών στις χημικές τουαλέτες θα πραγματοποιείται μόλις το ύψος
εντός του ειδικού δοχείου υποδοχής των, υπερβεί το ήμισυ της συνολικής του ικανότητας από
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο συνεργείο με αντίστοιχο μηχάνημα και όχημα. Οι
τουαλέτες θα παραδοθούν στον Δήμο καθαρές και κενές αποβλήτων μετά το πέρας της
εμποροπανήγυρης.
Γ) Τα υπολείμματα από τις στάχτες των καταστημάτων (ψησταριές κ.λ.π) που θα τοποθετούνται σε
μεταλλικούς κάδους στα σημεία που θα έχει τοποθέτηση ο δήμος ,θα συλλέγοντα ξεχωριστά και θα
οδηγούνται και απορρίπτονται σε ξεχωριστό χώρο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς .
Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης και αφού γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση των
παραπηγμάτων και όλα τα σχετικά υλικά, θα γίνει καθαρισμός του χώρου από τα διάφορα
υπολείμματα (πρόκες, σανίδες, ξύλα, πλαστικά, χαρτόνια κλπ.)
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί προσωπικό σε ετοιμότητα για τον καθαρισμό του χώρου
της εμποροπανήγυρης μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2019, τελευταία ημέρα αποξήλωσης των
παραπηγμάτων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί καθαρό το χώρο του παρκινγκ των οχημάτων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να διευθύνει το έργο, να λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό αυτό, καθώς και σε κάθε τρίτο
άτομο.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απαίτηση ή αποδοχή χρηματικού αντιτίμου από τους επισκέπτες κατά
την χρήση των τουαλετών και των ντους.
Τιμή ανά τεμάχιο
επτά χιλιάδες διακόσες πενήντα οκτώ και έξι λεπτά

Σπάρτη,
7 -8 -2019
Ο Συντάξας

Αν. Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

(7258,06)

Σπάρτη,
7 - 8 -2019
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 7 - 8 -2019
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αα
Άννα Καρακιτσου
Πολιτικός Μηχανικός
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