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ΣΕΤΧΟ 2
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ
1.1 H ςυγγραφι αυτι, αφορά ςτθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία & υντιρθςθ Εγκαταςτάςεων
Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Δ.Ε. Μικυμνασ» του Διμου Λζςβου.
1.2 Σόποσ εργαςίασ του Αναδόχου είναι θ περιοχι των ανωτζρω ΕΕΛ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται,
φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Εργοδότθ να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ,
να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανα
τουσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν γενικότερθ περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει
κάκε ςχετικι υποςτιριξθ, που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ.

Άρθρο 2ο: Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ
Σα τεχνικά ςτοιχεία των ανωτζρω ΕΕΛ κακϊσ και τα δεδομζνα ςχεδιαςμοφ των, βρίςκονται
αναλυτικά ςτα τεφχθ των μελετϊν που βρίςκονται ςτα γραφεία τθσ ΔΕΤΑΛ, τα οποία περιζχουν το
ςφνολο των τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τουσ υγειονομικοφσ
υπολογιςμοφσ για κάκε εγκατάςταςθ.
το ςφνολο τουσ οι εγκαταςτάςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί να επεξεργάηονται αςτικά λφματα από τουσ
παρακείμενουσ οικιςμοφσ. Ουδεμία από τισ εγκαταςτάςεισ δεν είναι ςχεδιαςμζνθ για αποδοχι
βιομθχανικϊν ι βιοτεχνικϊν λυμάτων οιαςδιποτε μορφισ.
Η ακριβισ κζςθ των ΕΕΛ κα υποδειχκεί ςε κάκε ενδιαφερόμενο ςε ςυνεργαςία με τθν ΔΕΤΑΛ, ϊςτε
όλοι οι διαγωνιηόμενοι να λάβουν γνϊςθ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ ξεχωριςτά.

Άρθρο 3ο: Τποχρεώςεισ Αναδόχου – Λειτουργία μονάδασ
3.1 Γενικά
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
και τθσ παροφςασ μελζτθσ. Θα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΕΤΑΛ,
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ
του Ζργου.
Ειδικότερα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
- Για τθν λειτουργία τθσ μονάδασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ καταςκευισ τουσ και τισ
οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ αποδοτικι
λειτουργία τθσ μονάδασ. Ο ανάδοχοσ κα κακορίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των
Εγκαταςτάςεων με ςκοπό τθ βζλτιςτθ αποδοτικι λειτουργία τουσ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ.
- Για τθν κατάςτρωςθ προγράμματοσ δειγματολθψιϊν και αναλφςεων ςε όλεσ τισ υπομονάδεσ των
ΕΕΛ.
- Για τθν διενζργεια όλων των δειγματολθψιϊν και αναλφςεων που απαιτοφνται για τθν αποδοτικι
λειτουργία των ΕΕΛ ςε ςυνεργαςία με το Χθμικό Εργαςτιριο τθσ ΔΕΤΑΛ
- για τθν υποβολι αναλυτικοφ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των
εγκαταςτάςεων.
- Για τθν τακτικι και προγραμματιςμζνθ προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και οι εργαςίεσ
των επιςκευϊν ςυνικων βλαβϊν που προκαλοφνται από τθ ςυνικθ χριςθ και μπορεί να
εκτελεςτοφν επί τόπου, με απλά μζςα.
- Για τον επί τόπου ζλεγχο των εργαςιϊν κακαριςμοφ των επί μζρουσ μονάδων των ΕΕΛ, ϊςτε να
παρουςιάηουν άψογθ εμφάνιςθ και λειτουργία.
- Για τθν αρχειοκζτθςθ και θ ςτατιςτικι επεξεργαςία όλων των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κακϊσ και
όλων των αναλφςεων πεδίου.
- Για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό των παραγγελιϊν για όλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά και χθμικά,
ϊςτε οι εγκαταςτάςεισ να λειτουργοφν απρόςκοπτα και αποδοτικά.
Ο ανάδοχοσ κα ζχει ςυνεχι και πλιρθ εικόνα για όλεσ τισ υπομονάδεσ των εγκαταςτάςεων και κα
κακορίηει ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΛ τθ μεκοδολογία που κα εφαρμόηεται για τθν αποδοτικι και
απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ.
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ για τθν αμοιβι, τθν αςφάλιςθ, τισ μετακινιςεισ και τα λοιπά
ζξοδα του ιδίου και του προςωπικοφ του.

-

Σον εργοδότθ βαρφνουν οι εξισ δαπάνεσ:
Ηλεκτρικι ενζργεια και νερό
Παντόσ είδουσ υλικά (χθμικά, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ),
Αποκατάςταςθ πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν όπωσ οι προκαλοφμενεσ από απρόβλεπτα γεγονότα,
κεομθνίεσ
Αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ
αιτίασ
Λιπαντικά και ανταλλακτικά για τθν προλθπτικι και επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ
των εγκαταςτάςεων
Η μεταφορά τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ και τα παραπροϊόντα των ΕΕΛ
Ακόμθ επιςθμαίνεται ότι ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να ζχει επιςκεφτεί και εξετάςει τισ εγκαταςτάςεισ,
ϊςτε να ζχει πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν τουσ.

3.2 Παρακολοφθηςη και ζλεγχοσ διεργαςιών των Εγκαταςτάςεων
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διεργαςίεσ που επιτελοφνται ςτισ
ΕΕΛ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και αυτοματιςμοφ και ςφμφωνα με τα περιλαμβανόμενα ςτα

τεφχθ και ςχζδια καταςκευισ, προςαρμοςμζνα ςτα δεδομζνα παροχϊν και ποιότθτασ ειςόδου, όπωσ
αυτά κα διαμορφϊνονται ςτθ διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ
τθσ ποιότθτασ επεξεργαςίασ, των λοιπϊν περιβαλλοντικϊν όρων και των κανονιςμϊν Τγιεινισ και
Αςφάλειασ και γενικότερα να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ και άρτια λειτουργία τθσ μονάδασ.
Για τα τμιματα του εξοπλιςμοφ για τα οποία δεν υπάρχουν οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, αυτζσ κα
πρζπει να αναηθτθκοφν από τουσ αντίςτοιχουσ καταςκευαςτζσ ςε ςυνεργαςία με τθν Αρμόδια
Τπθρεςία ΔΕΤΑΛ.
Ο Ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ των εγκαταςτάςεων. το ζντυπο αυτό
κα καταγράφονται ποιοτικζσ παράμετροι, όπωσ οςμι, χρϊμα, φπαρξθ αφρϊν, επιπλεόντων κακϊσ
και θ κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ όπωσ και όλεσ οι παρατθριςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία όλων
των επιμζρουσ υπομονάδων. Σα περιεχόμενα πεδία ςυμπλιρωςθσ ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ για
κάκε εγκατάςταςθ ξεχωριςτά κα καταρτιςτεί από τον Ανάδοχο και τθν αρμόδια Τπθρεςία ΔΕΤΑΛ
ςτθν διάρκεια των τριάντα (30) πρϊτων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο θμερολόγιο
λειτουργίασ κα ανακεωρείται όποτε κρικεί απαραίτθτο.
Βάςει των ςτοιχείων του παραπάνω ελζγχου (και ςε ςυνδυαςμό και με τα αποτελζςματα των
εργαςτθριακϊν αναλφςεων των ειςερχομζνων λυμάτων, τθσ επεξεργαςμζνθσ εκροισ κλπ.) ο
ανάδοχοσ κα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ που κα αφοροφν ςε
μεταβολι των ρυκμίςεων λειτουργίασ, τισ οποίεσ κα καταγράφει ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ αλλά
και ςε άλλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ τφπου, που επίςθσ κα
καταγράφονται ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ.
ε μθνιαία βάςθ ο Ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει το ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑ, όπου κα καταγράφονται όλα
τα ςτοιχεία απόδοςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, τα ειςερχόμενα φορτία, οι λειτουργικζσ παράμετροι
κακϊσ και το ενεργειακό κόςτοσ λειτουργίασ.
3.3 Πρόγραμμα εργαςτηριακών αναλφςεων και μετρήςεων
το πλαίςιο παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και για τθν επίτευξθ τόςο τθσ
βζλτιςτθσ αποδοτικισ λειτουργίασ τουσ όςο και για τον ζλεγχο των επιμζρουσ διεργαςιϊν, ο
Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με το Αναλυτικό Εργαςτιριο τθσ ΔΕΤΑΛ:


Θα καταςτρϊςει πρόγραμμα δειγματολθψιϊν ςτο οποίο κα αναφζρονται λεπτομερϊσ οι
ελεγχόμενοι παράμετροι, θ ςυχνότθτα ελζγχου και τα ςθμεία δειγματολθψίασ.



Θα διενεργεί τισ ςυγκεκριμζνεσ δειγματολθψίεσ και κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ και
αποςτολισ των ςυγκεκριμζνων δειγμάτων ςτο εργαςτιριο τθσ ΔΕΤΑΛ, ςφμφωνα με όςα
κακορίηουν οι κανόνεσ δειγματολθψίασ για τθν ανάλυςθ κάκε εξεταηόμενθσ παραμζτρου κατά
τρόπο ϊςτε τα αποτελζςματα των αναλφςεων – εξετάςεων να ζχουν υψθλό βακμό
εμπιςτοςφνθσ.

Οι ελεγχόμενεσ παράμετροι, θ ςυχνότθτα ελζγχου και οι κζςεισ δειγματολθψίασ κα κακοριςτοφν
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 5673/400/5397(ΦΕΚ 192 Β/14-3-1997).
Μετά τθν ανάλυςθ όλων των δειγμάτων, ο ανάδοχοσ κα προβαίνει ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ
λειτουργίασ και όταν είναι αναγκαίο (βλ. Πίνακα 1 για όρια τιμϊν) κα εφαρμόηει διορκωτικζσ
ενζργειεσ προλθπτικοφ κυρίωσ και ενίοτε καταςταλτικοφ τφπου, τισ οποίεσ κα καταγράφει ςτο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ τθσ εγκατάςταςθσ.
τον Πίνακα 1 που ακολουκεί δίνονται τα επιτρεπτά όρια ςυγκεκριμζνων παραμζτρων ςτθν εκροι,
που πρζπει να τθροφνται :

ΠΙΝΑΚΑ 1: Όρια εκροισ ΕΕΛ Μικυμνασ
ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ
pH
Θερμοκραςία
BOD5
COD
Αιωροφμενα ςτερεά
Λίπθ- ζλαια
Απορρυπαντικά

Αμμωνία – Ν
Νιτρϊδθ
Νιτρικά
Ορυκτά ζλαια
Ολικα Κολοβ/ιδι
Κολοβ/δια Ε Coil

ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ
6-9
< 28 0C
mg/l
< 25
mg/l
< 75
mg/l
< 40
mg/l
<20
mg/l
(βιοδιαςπϊμενα
<5
κατά 80%)
mg/l
<15
mg/l
< 0,6
mg/l
< 20
mg/l
<15
ml
< 1000/100
ml
<200/100

Σονίηεται ότι όλεσ οι δειγματολθψίεσ κα διενεργοφνται ςε ςυνεργαςία με τον χθμικό τθσ ΔΕΤΑΛ ϊςτε
τα δείγματα να αποςτζλλονται ςτο εργαςτιριο ςυντθρθμζνα και ςε καλι κατάςταςθ ςφμφωνα με
όςα κακορίηουν οι κανόνεσ δειγματολθψίασ για τθν ανάλυςθ κάκε εξεταηόμενθσ παραμζτρου κατά
τρόπο ϊςτε τα αποτελζςματα των αναλφςεων– εξετάςεων να ζχουν υψθλό βακμό εμπιςτοςφνθσ.
Eπίςθσ θ παραγόμενθ ιλφσ από τθν εγκατάςταςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ και με
ξθρότθτα όχι μικρότερθ του 20%.
3.4 Διάθεςη τελικήσ εκροήσ
Σα επεξεργαςμζνα λφματα τθσ μονάδασ κα διατίκενται ςτον εγκεκριμζνο αποδζκτθ.
3.5 Κατανάλωςη χημικών, αναλωςίμων, ενζργειασ, νεροφ
Η προμικεια, (πολυθλεκτρολφτθ, διαλφματοσ απολυμαντικοφ χλωρίου, διαλφματοσ αποχλωρίωςθσ)
και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ ςωςτι και απρόςκοπτθ λειτουργία των
ΕΕΛ, κα γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Εργοδότθ και μετά από ζγκαιρθ γραπτι ενθμζρωςι του
από τον Ανάδοχο. ε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ είτε δεν εκτελεί άμεςα τισ παραγγελίεσ
προμικειασ των χθμικϊν και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ
λειτουργία των εγκαταςτάςεων, είτε δεν καλφπτει το κόςτοσ ρεφματοσ και νεροφ για τθ λειτουργία
των εγκαταςτάςεων, ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν τιρθςθ των ορίων εκροισ του
Πίνακα 1 τθσ παροφςθσ.
Ο Ανάδοχοσ επιβάλλεται να ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τον εργοδότθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα των αναλωςίμων και να τον προςτατεφει από ενδεχόμενα άςκοπεσ δαπάνεσ
προςδιορίηοντασ τισ αιτίεσ τουσ.
3.6 Απομάκρυνςη παραπροϊόντων
Η ςυλλογι και θ μεταφορά τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ και των λοιπϊν παραπροϊόντων κα γίνονται
από τον Ανάδοχο .
ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν μεριμνιςει για τθν απομάκρυνςθ των παραπροϊόντων και τθσ
αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ο Εργοδότθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν τιρθςθ των ορίων εκροισ των
επεξεργαςμζνων λυμάτων των ΕΕΛ τθσ παροφςθσ οφτε και για τθν κάλυψθ των αντίςτοιχων

ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων των μονάδων.
ε περίπτωςθ αυξθμζνθσ υγραςίασ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ κα
προβαίνει ςε κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με ςτόχο τθ μείωςι τθσ, γενικότερα δε κα
ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του όγκου τθσ προσ διάκεςθ ιλφοσ.
Άρθρο 4ο: Τποχρεώςεισ Αναδόχου – υντήρηςη και επιςκευή εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςησ

Οι διαγωνιηόμενοι κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ τουσ, κα πρζπει να ζχουν
επιςκεφτεί και εξετάςει τισ ΕΕΛ, ϊςτε να ζχουν πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν τουσ.
Με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράψει και να ελζγξει τον υπάρχοντα
εξοπλιςμό. Οποιαδιποτε βλάβθ ςτισ υποδομζσ και τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό κα
καταγραφεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, ϊςτε θ
κάκε μονάδα να βρεκεί ςε κζςθ να λειτουργεί με τον καλφτερο τρόπο. Σο περιεχόμενο τθσ
καταγραφισ και οι παρατθριςεισ του Αναδόχου κα αποτελοφν τθν «Σεχνική Ζκθεςη Παραλαβήσ»
τθσ κάκε μονάδασ.
Με βάςθ τθν Σεχνικι Ζκκεςθ Παραλαβισ, ο Ανάδοχοσ και ο Εργοδότθσ κα κακορίςουν από κοινοφ
τισ προτεραιότθτεσ και τισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν καλφτερθ
ςυντιρθςθ τθσ κάκε εγκατάςταςθσ.
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο αντίςτοιχο Ημερολόγιο υντιρθςθσ.
Οι υπθρεςίεσ, που αφοροφν τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το
Πρόγραμμα υντιρθςθσ.
4.1 Πρόγραμμα υντήρηςησ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ,
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παρακάτω.
Η λειτουργία και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων, κφριων και βοθκθτικϊν, του
χρθςιμοποιοφμενου κατά τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων αλλά και του εφεδρικοφ κα γίνεται
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, τουσ κανόνεσ τισ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ και με
γνιςια εξαρτιματα και ανταλλακτικά.
Η προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων ορίηεται ωσ το ςφνολο των
τακτικϊν και ζκτακτων εργαςιϊν που πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των
καταςκευαςτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ και τθν κεκτθμζνθ εμπειρία του
ςυντθρθτι, και γίνεται με εργαςία τεχνίτθ – ςυντθρθτι
Η ςυντιρθςθ περιλαμβάνει όλον τον θλεκτρομθχανολογικό, θλεκτρονικό εξοπλιςμό και
αυτοματιςμοφσ, κφριο και βοθκθτικό, που χρθςιμοποιείται κατά τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων,
αλλά και του εφεδρικοφ και αργοφντοσ. Περιλαμβάνει επίςθσ τον εξοπλιςμό, που κα εγκαταςτακεί
αργότερα κατά τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ.
Σζλοσ ςτθ ςυντιρθςθ περιλαμβάνονται:
- Ο κακαριςμόσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ και του περιβάλλοντα χϊρου
- Η ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ τθσ περίφραξθσ
- Η αποκατάςταςθ τυχόν διαρροϊν εξοπλιςμοφ και υπζργειων ι υπόγειων ςωλθνϊςεων
- Η ςυντιρθςθ και θ άρδευςθ των φυτϊν του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ
- Όλεσ οι παρόμοιασ φφςθσ με τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ, που αποςκοποφν ςτθν καλι, ομαλι
λειτουργία και τθ ςυνολικι εμφάνιςθ του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ.

Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει ζντυπα παρακολοφκθςθσ για κάκε βαςικό μθχάνθμα. το ζντυπο αυτό
κα αναγράφονται: Ο αφξων αρικμόσ, ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και το serial number, οι
κυριότερεσ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν (π.χ. αλλαγι
λαδιϊν, λάςτιχων, ρουλεμάν κλπ.) με τθν θμερομθνία τελευταίασ επζμβαςθσ και τθν προβλεπόμενθ
θμερομθνία τθσ επόμενθσ επζμβαςθσ και το όνομα του ςυντθρθτι, που πραγματοποίθςε τθν
τελευταία επζμβαςθ.
Οι βλάβεσ, που κα παρουςιαςτοφν ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό και τον αυτοματιςμό κατά
τθ λειτουργία κα αναφζρονται άμεςα ςτθν ΔΕΤΑΛ, κα αίρονται αμζςωσ και κα περιγράφονται
αναλυτικά ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. τθν περίπτωςθ, που θ βλάβθ οφείλεται:
α) ε κακό χειριςμό ι παράβλεψθ του προςωπικοφ τθσ μονάδασ, αυτι κα αποκακίςταται με ζξοδα του
αναδόχου.
β) ε φκορά λειτουργίασ, λόγω παλαιότθτασ ι ανωτζρασ βίασ, κα αναφζρεται εγγράφωσ και εγκαίρωσ
ςτθν Τπθρεςία και θ δαπάνθ επιςκευισ τθσ κα βαραίνει τθν Τπθρεςία.
ε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ επιτόπου επιςκευι του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ και
απαιτείται μεταφορά και επιςκευι ςε ςυνεργείο του προμθκευτι ι άλλο εξωτερικό ςυνεργείο, θ
δαπάνθ κα επιβαρφνει τθν ΔΕΤΑΛ. ε περίπτωςθ που για τθν επιςκευι τθσ βλάβθσ απαιτθκεί θ
ενοικίαςθ Ειδικϊν μθχανθμάτων ζργου ι επιπλζον εξειδικευμζνου προςωπικοφ, θ δαπάνθ κα
βαρφνει τθν ΔΕΤΑΛ.
ε όλεσ τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Επιβλζπουςα
Τπθρεςία αναφζροντασ ςτθν ςχετικι ζκκεςθ τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν ι υπθρεςιϊν που
απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Η Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΛ αφοφ εξετάςει τθν
ζκκεςθ του Αναδόχου, εγκρίνει τθν διαδικαςία αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ.
ε κάκε περίπτωςθ όμωσ το ηθτοφμενο είναι οι βλάβεσ να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο με ςωςτι
επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.
Δεν περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ :
 Η προμικεια και εγκατάςταςθ πρόςκετου εξοπλιςμοφ ο οποίοσ κα τοποκετθκεί μετά τθν ανάλθψθ
των κακθκόντων του Αναδόχου και ςε ςυνεννόθςθ με τον Εργοδότθ και ο οποίοσ κα αποςκοπεί ςτθν
βελτίωςθ λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ. Η δαπάνθ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του νζου Εξοπλιςμοφ
κα βαρφνει αποκλειςτικά τον Εργοδότθ.
 Οι Βλάβεσ που κα παρουςιαςτοφν ενδεχομζνωσ ςτο δομικό τμιμα τθσ κάκε εγκατάςταςθσ (κτίρια,
βάςεισ, τοιχία, ςτζγαςτρα κτλ).
 Οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ εντόσ τθσ ΕΕΛ. Οι βλάβεσ αυτζσ κα
επιςθμαίνονται από τον ανάδοχο και κα αποκακίςτανται από τον εργοδότθ με δαπάνεσ του.
 Οι Βλάβεσ που αφοροφν ςτο αποχετευτικό δίκτυο εκτόσ τθσ ΕΕΛ. Δθλαδι το Δίκτυο πριν ι μετά από
κάκε ΕΕΛ, το δίκτυο εντόσ του παρακείμενου οικιςμοφ και ςτον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.
 Καταγεγραμμζνεσ βλάβεσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ παραλαβισ.
ε περίπτωςθ που ο Εργοδότθσ δεν μεριμνιςει είτε για τθν άμεςθ εκτζλεςθ τθσ επιδιορκωτικισ
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ είτε για τθν ζγκαιρθ αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ο Ανάδοχοσ δεν
φζρει καμία ευκφνθ για τθν τιρθςθ των ορίων εκροισ του Πίνακα 1 τθσ παροφςθσ οφτε και για τθν
κάλυψθ των αντίςτοιχων ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων τθσ μονάδασ.
Ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ φκορϊν ι καταςτροφϊν του εξοπλιςμοφ και
λοιπϊν υποδομϊν των εγκαταςτάςεων που οφείλονται ςε βανδαλιςμό, κλοπι, δολιοφκορά ι
φυςικι καταςτροφι.
ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ κα κάνει κάκε προςπάκεια να ζρκει ςε επαφι με τουσ
εκπροςϊπουσ τθσ ΔΕΤΑΛ ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. Εφόςον αυτό δεν
είναι εφικτό και εφόςον υπάρχει Περιβαλλοντικόσ κίνδυνοσ, ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να
προχωριςει ςτα απαιτοφμενα ζξοδα και να υποβάλλει άμεςα ςτθ ΔΕΤΑΛ γραπτι λεπτομερι

αναφορά των ενεργειϊν αυτϊν. Η ΔΕΤΑΛ κα είναι υπεφκυνθ για το κόςτοσ των μζτρων ζκτακτθσ
ανάγκθσ με τθν προχπόκεςθ ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ δεν οφείλονταν ςε ςφάλμα ι αμζλεια του
Αναδόχου και θ προκφπτουςα αποηθμίωςθ κα προςδιορίηεται είτε με επί τόπου παρακολοφκθςθ
του κόςτουσ, είτε με οποιονδιποτε άλλο εφικτό τρόπο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ
διατάξεισ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να βρίςκεται ςε διαρκι ετοιμότθτα
και να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό εξοπλιςμό όςο και το προςωπικό του.
Άρθρο 5ο: Μζτρα υγιεινήσ και αςφαλείασ
Η ατομικι αςφάλεια και προςταςία των εργαηομζνων των εγκαταςτάςεων επιδιϊκεται με
κανονιςμοφσ και μζτρα που διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ:
1. τουσ κανόνεσ που κεςπίηουν και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, με ςτόχο
να ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι για τθν δικι τουσ αςφάλεια.
2. το ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ αςφάλεια
ζναντι ατυχιματοσ.
Ο ανάδοχοσ φζρει αποκλειςτικά και ςτο ςφνολό του τθν ευκφνθ εφαρμογισ και τιρθςθσ όλων των
κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ εργαςίασ και με δικι του ευκφνθ, οφείλει να εκπαιδεφςει όλο το
εμπλεκόμενο προςωπικό ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ που πρζπει να τθροφνται και να
εφαρμόηονται, κακϊσ και να επιτθρεί τθν εφαρμογι των παραπάνω.

Άρθρο 6ο: Ζκθεςη Παρακολοφθηςησ Λειτουργίασ και Ελζγχου
Ο ανάδοχοσ κα ςυμπλθρϊνει όλα τα προαναφερκζντα ζντυπα ελζγχου, τα οποία κα τθροφνται
ςτουσ αντίςτοιχουσ φακζλουσ ςτο χϊρο των εγκαταςτάςεων και κα είναι διακζςιμα για κάκε ζλεγχο
από τον Εργοδότθ αλλά και άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
Άρθρο 7ο: Απαιτοφμενο Προςωπικό
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν, που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ, που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ του. Η εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι
και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Σεκμαίρεται ότι θ Προϊςταμζνθ Αρχι αποδζχεται τα πρόςωπα
αυτά, εφόςον δεν εκφράςει γραπτϊσ τθ διαφωνία τθσ.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει νόμιμα τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και φφλαξθ των
Εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παρόν τεφχοσ και επαφίεται ςε αυτόν (Ανάδοχο)
να καταςτρϊςει κατά τζτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ των Εγκαταςτάςεων ςε
ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανικά μζςα κακϊσ και τθ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων, οφτωσ ϊςτε ανά
πάςα ςτιγμι να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία.
Η απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ και ικανότθτασ του προτεινόμενου προςωπικοφ κατ' άτομο και τθσ
νομιμότθτασ του προγράμματοσ εργαςίασ αυτοφ είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊνει όλεσ τισ δαπάνεσ, που κα προκφψουν από τθ λειτουργία,
ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ των εγκαταςτάςεων, που περιλαμβάνουν, θμερομίςκια,
μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα κίνθςθσ προςωπικοφ και μεταφορά υλικϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
λειτουργεί και να ςυντθρεί με προςωπικό επιςτθμονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλλθλο για τισ
εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των

εγκαταςτάςεων τθσ εργολαβίασ. Θα πρζπει ακόμα εκτόσ του προςωπικοφ αυτοφ να ζχει ςε
ετοιμότθτα
ςυνεργαηόμενο
εξοπλιςμζνο
ςυνεργείο
επιςκευϊν
και
καταςκευϊν
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και εξοπλιςμοφ επανδρωμζνο με ζμπειρο προςωπικό, που κα
προβαίνει ςε επιςκευζσ και καταςκευζσ ακόμα και κατά τισ Κυριακζσ και εορτζσ, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο. Ο Ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται τουλάχιςτον μία φορά το μινα με τουσ
αρμόδιουσ εκπροςϊπουσ του Εργοδότθ, ςε τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. κοπόσ των
ςυναντιςεων κα είναι θ ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ
εγκατάςταςθσ. Ο Εργοδότθσ κα ζχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ ελζγχουσ
απόδοςθσ και τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όςεσ φορζσ το κεωρεί απαραίτθτο.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο
γι’ αυτό προςωπικό.
τθν διάρκεια των τριάντα (30) πρϊτων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνταχκεί από
τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των μθχανθμάτων και των εξαρτθμάτων,
το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ όλων των επιμζρουσ μονάδων, που κα εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ και το οποίο κα τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. Πικανζσ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα
αυτό επιτρζπονται μόνο μετά από επανεξζταςθ των δεδομζνων και ςφμφωνθ γνϊμθ ι και επικυμία
τθσ επίβλεψθσ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί μθχανιματα και υλικά, που ανταποκρίνονται ςτουσ
ιςχφοντεσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, δθλαδι τισ ιςχφουςεσ επίςθμεσ προδιαγραφζσ κακϊσ και τισ
προδιαγραφζσ του εργοδότθ.
Ο Εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να προςδιορίηει και να κρίνει τθν καταλλθλότθτα ι όχι των
κάκε φφςεωσ μθχανικϊν μζςων και ςυναφϊν με αυτό ειδϊν, που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σο ελάχιςτο προςωπικό που απαιτείται για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των μονάδασ, είναι:
Ειδικότθτα

Αρικμόσ

Απαςχόλθςθ

Χθμικόσ ΠΕ ι Χθμικόσ Μθχανικόσ ΠΕ ι Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ ΠΕ ι
Μθχανολόγοσ ι Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΠΕ

1

Μερικι

Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ

1

Μερικι

Εργάτθσ

1

Μερικι

Σα προςόντα όλου του προςωπικοφ, πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του Νόμου.
Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ απζναντι των εργαηομζνων για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ,
για τθν αςφάλιςθ τουσ και για οποιοδιποτε δικαίωμά τουσ, που απορρζει από τθ ςυλλογικι
απόφαςθ εργαςίασ του κλάδου, ςτον οποίο αυτοί ανικουν.
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χρονικι και τθν τοπικι κατανομι του προςωπικοφ με τζτοιον
τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία των μονάδων.
Πάντωσ για τθν οποιαδιποτε ςυνζπεια, που κα προκφψει από τθν μθ φπαρξθ του κατάλλθλου για
τθν λειτουργία προςωπικοφ, τόςο ςε βάροσ του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, όςο και για τθν
τιρθςθ των εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν όρων ο ανάδοχοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ.

Άρθρο 8ο: Ζλεγχοσ από τον Εργοδότη
Ο Εργοδότθσ κα εκτελεί ελζγχουσ κατά τθν κρίςθ του με ςκοπό να διαπιςτϊςει τθν καλι λειτουργία
των βιολογικϊν και κα καλεί εγγράφωσ τον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί ςε τυχόν παραλιψεισ.
Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον Ανάδοχο τα πρόςωπα που κα
επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και κα αποτελοφν τθν Επιτροπι παραλαβισ
εργαςιϊν.
Άρθρο 9ο: Ανωτζρα βία – Διαφωνίεσ
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανϊτερθσ βίασ», τα οποία
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω
δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ, που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν
ρυκμίηονται από το Νόμο ι τθ ςφμβαςθ. Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ
διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των
ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που
κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.
Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ, που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των
κακθκόντων του, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το
Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ
διατάξεισ του Νόμο.
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