
 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΕΒΟΤ 

 

(Δ.Ε.Τ.Α.Λ) 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: «Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις  Δημοτικές Ενότητες , 

Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα» 

       

 

Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

1. Περιγραφή της υπηρεσίας  

Η παραπάνω υπηρεσία αφορά εργασίες που θα εκτελούνται σε αντλιοστάσια 

αποχέτευσης , στις  Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και 

Ευεργέτουλα και  μπορούν να αφορούν τα παρακάτω :  

 

 Καθαρισμός των υγρών θαλάμων των αντλιοστασίων αποχέτευσης και του 

Η/Μ εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος μέσα σε αυτούς. 

 Καθαρισμός εσχαρών των αντλιοστασίων και  αμμοκρατών. 

 Μεταφορά υλικών ή εξοπλισμού καθώς και εργασίες που απαιτούν μέσα και 

εξοπλισμό που περιγράφονται . 

 Σοποθέτηση μπαλονιών στους αγωγούς αποχέτευσης εντός και εκτός των 

αντλιοστασίων (όλος ο εξοπλισμός θα είναι του αναδόχου). 

 

Κατά την διάρκεια των καθαρισμών , ή οποιονδήποτε εργασιών τα αντλιοστάσια 

βρίσκονται κατά το δυνατόν σε κανονική κατάσταση λειτουργίας , πλην των 

περιπτώσεων που αποκλείονται από την μορφή τους.  

ε κάθε περίπτωση για τυχόν διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου απαιτείται 

έγκριση μέλους της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της εργασίας. 

Γενικά όλες οι εργασίες καθαρισμών θα πρέπει να γίνονται με τον πλέον πρόσφορο , 

άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου και την 

αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

τα αντλιοστάσια , τα οποία διαθέτουν διπλές δεξαμενές αναρρόφησης , ο 

καθαρισμός τους μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά. 

Ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται μόνο στο κομμάτι των καθαρισμών που έχει εκτελεστεί 

μετά από εντολές της επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής. 

Δεδομένου ότι για τον καθαρισμό των υγρών θαλάμων ή εσχαρών των 

αντλιοστασίων γίνονται χειρισμοί για την διατήρηση της  στάθμης εκτός του 

προγραμματισμού της αυτόματης λειτουργίας του αντλιοστασίου , κατά περίπτωση 

για λόγους ασφαλείας προσωπικού αλλά και επανόδου του αντλιοστασίου σε 

φυσιολογική αυτόματη λειτουργία , είναι απαραίτητη η παρουσία από μέρους του 

προσωπικού του Παρόχου Τπηρεσιών ενός (1) ηλεκτροτεχνίτης και ενός(1) τεχνίτη 

μηχανολογικών εργασιών , καθ΄όλη  τη διάρκεια των καθαρισμών. Αυτό κρίνεται και 

ζητείται από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης χωρίς να μεταβάλλεται η 

αποζημίωση για τις εργασίες. 

Οι καθαρισμοί των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων Αποχέτευσης θα 

πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα ( χρήση βυτιοφόρων αναρρόφησης - 

απόφραξης με ειδικευμένο προσωπικό ,φορτηγών κ.λ.π. ) , εργατικά μέσα 

(προσωπικό, φτυάρια ,κασμάδες , βαρέλια  κ.λ.π. ) ή συνδυασμό και των δύο.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

 

Α/Α 
 Τοποθεςία αντλιοςταςίου-Είδοσ 
Εργαςίασ  

Μονάδα 
μζτρηςησ  Ποςότητα 

Τιμή 
Μονάδοσ 

Ολική 
δαπάνη 

1 
Καθαριςμόσ υγροφ θαλάμου 
αντλιοςταςίου  ΛΙΜΑΝΙ - 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

τεμ 1 5.000,00 5.000,00 

2 
Καθαριςμόσ υγροφ θαλάμου 
αντλιοςταςίου Μυςτεγνών -Λ . 
Θερμήσ 

τεμ 1 5.000,00 5.000,00 

3 

Καθαριςμόσ υγρών θαλάμων 
αντλιοςταςίων ΤΣΕ1- ΤΣΕ2 ΤΣΕ3-
Αςωματου - Στρατοπζδου Κ. 
Τρίτουσ 
Τησ Δ.Ε Ευεργζτουλα 

τεμ 5 1.000,00 5.000,00 

4 

Καθαριςμόσ υγροφ θαλάμου 
αντλιοςταςίου Γηπζδου και 
πληςίον πρώην Δημαρχείου 
Πζτρασ τησ Δ.Ε Πζτρασ 

τεμ 2 2.500,00 5.000,00 

5 Σφνολο       20.000,00 

6 Φ.Π.Α  17%       3.400,00 

7 ΣΥΝΟΛΟ     23.400,00 

 

 

 

B. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

1.1 Ορισμοί, υντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

 Κύριος του Έργου , είναι η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΕΒΟΤ 

(Δ.Ε.Τ.Α.Λ) 

 Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταμένη Αρχή, είναι το ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Δ..) 

της ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΕΒΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ) ή (Π.Α.), που 

έχει έδρα την πόλη της ΜΤΣΙΛΗΝΗ, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Σ.Κ. 81100. 

 Ανάδοχος ή Πάροχος Τπηρεσίας (Π.Τ.) , είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων 

υπηρεσιών. 

 Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης, η προβλεπόμενη από τη 

σύμβαση αμοιβή του αναδόχου ή παρόχου της υπηρεσίας 

 ύμβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου,  και 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της υπηρεσίας (Σεχνική Έκθεση-υγγραφή Τποχρεώσεων), 

στην απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης του αποτελέσματος και στο σχετικό 

συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

1.2 υγγραφή Τποχρεώσεων (.Τ.) 

Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο.  

 



 

 

Άρθρο  2 ο 

2.1 Αντικείμενο των εργασιών είναι η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των εργασιών  στις  

Δημοτικές  Ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρ. Θερμής , Πέτρας , Ευεργέτουλα   των 

παρακάτω εργασιών:  

   

Καθαρισμός αντλιοστασίων αποχέτευσης  με τις οδηγίες τις υπηρεσίας. 

την τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνονται: 

 Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης των παραπάνω  Δημοτικών 

Ενοτήτων  και συγκεκριμένα στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Λιμανιού της 

Μυτιλήνης, των πέντε  αντλιοστασίων που στέλνουν τα λύματα στις τρείς 

Μ.Ε.Λ της Δ.Ε Ευεργέτουλα, του αντλιοστασίου Μυστεγνών της Λουτρ. 

Θερμής και των δυο εν ενεργεία  αντλιοστασίων της Δ.Ε Πέτρας, όπως 

περιγράφεται στην Σεχνική Έκθεση. Απομάκρυνση των φερτών υλικών σε 

ειδικούς χώρους απόθεσης που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σε 

οποιαδήποτε απόσταση από τα αντλιοστάσια. 

 

 

2.2  το τεύχος «ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ» ορίζονται: 

 Σο αντικείμενο των εργασιών και οι υποχρεώσεις του παρόχου, περιγράφεται 

στην 1η Ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ»  της ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ. 

 Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι στην  Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης. Ο 

χρόνος εκτέλεσης είναι ένας (1) μήνας & η ανάλυση του προϋπολογισμού των 

εργασιών περιγράφεται στην ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ. 

 

Άρθρο  3 ο 

Σα τεύχη της μελέτης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας, 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. ύμβαση που θα υπογραφεί 

2. Σεχνική έκθεση-υγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4 ο 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Λ αναλαμβάνει: 

 Να καταβάλει την αμοιβή στον Ανάδοχο  για τις υπηρεσίες του, τμηματικά 

τουλάχιστον ανά διαστήματα ενός  μηνός ή εφάπαξ μετά το τέλος των 

εργασιών . 

 Να παρέχει στο Ανάδοχο κάθε στοιχείο και πληροφορία, που έχει σχέση με το 

αντικείμενο του έργου του και του είναι χρήσιμο κατά την διάρκεια υλοποίησης 

του έργου του. 

 

Άρθρο 5 ο  

Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα έχει ισχύ ένα  (1) μήνα ή έως την λήξη του 

αντικειμένου, και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια 

απασχόλησης τους θα είναι σε χρόνο ο οποίος δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας 

των υπηρεσιών της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης για 

σπουδαίο λόγο, καθώς και την περίπτωση πλημμελής εκπλήρωσης καθηκόντων από 

τον Ανάδοχο . 

 

Άρθρο 6 ο 

Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των  κατά τον Νόμο 

απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών 



 

καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για 

όλη την διάρκεια της σύμβασης .  

 

 

 

Άρθρο 7 ο 

Ο  Ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά τα ανάλογα για κάθε περίπτωση μέτρα 

ασφάλειας , για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς , έχοντας αυτός 

αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί 

από υπαιτιότητα αυτού  ή του εργατοτεχνικού προσωπικού . 

Επίσης πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό του μηχανήματα που απαιτούνται 

για την πραγματοποίηση των εργασιών με δικές του δαπάνες καθώς και επιπλέον 

εργαλεία , ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και ότι κατά περίπτωση απαιτείται 

και δεν αναφαίρετε ρητά (όπως όργανα μέτρησης επικίνδυνων αερίων ,μηχανήματα 

εξαερισμού , μάσκες αερίων ,στολές κ.λ.π.),για ασφαλή εργασία. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις 

λόγω προσωπικού τραυματισμού , συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου 

προσωπικού και επίσης για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημιάς , που μπορεί να 

εγερθούν εξαιτίας πράξεων αμέλειας , σφαλμάτων ή παραλείψεων του Αναδόχου είτε 

αυτές οι πράξεις αμέλειας , τα σφάλματα ή παραλείψεις που προέρχονται από τον  

Ανάδοχο απαλλασσόμενης  της ΔΕΤΑ ΛΕΒΟΤ  από κάθε σχετική ευθύνη . 

 

 

Άρθρο 8 ο  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς 

και διατάξεις μέτρα υγιεινής για το προσωπικό. 

 

Άρθρο 9 ο  

Σα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν ή μισθωθούν  από τον Ανάδοχο  για την 

εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας , και 

βεβαιώσεις πληρωμής τελών . 
 

Άρθρο 10 ο  

 

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας του Αναδόχου, η αμοιβή ορίζεται στο 

ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (20.000,00) πλέον του Υ.Π.Α. και θα 

καταβάλλεται τμηματικά με την έκδοση του δελτίου παροχής υπηρεσιών θεωρημένου 

από την αρμόδια Εφορία, κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

την παραπάνω αμοιβή των 20.000,00 ευρώ δεν περιλαμβάνεται ο Υ.Π.Α. 

Η ΔΕΤΑΛ δεν έχει την υποχρέωση παροχής στον Ανάδοχο άλλης αποζημίωσης πέραν 

της παραπάνω αμοιβής. 

 

Άρθρο 11 ο 

Η σύμβαση αυτή θεωρείται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταξύ του 

Αναδόχου και της ΔΕΤΑΛ και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή επ΄ αυτής οι διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο Ι.Κ.Α. 

Η ΔΕΤΑΛ αναλαμβάνει να καταβάλλει τη συμφωνηθείσα στο παρόν χρηματική  

αποζημίωση, στο Ανάδοχο, για τις υπηρεσίες του, όπως ορίζονται, μετά την έκδοση 

του νέου φορολογικού στοιχείου. 

Η ΔΕΤΑΛ δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης του Αναδόχου σε κύρια ή επικουρικά 

ταμεία ασφάλισης και δεν καταβάλλει στο Ανάδοχο δώρα Εορτών (Πάσχα και 

Φριστουγέννων) και επίδομα αδείας. 

Με την λήξη της παρούσας σύμβασης, λύεται αυτομάτως και η συνεργασία μεταξύ 

της ΔΕΤΑΛ και του Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται αποζημίωση και δεν διατηρεί 

καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την ΔΕΤΑΛ παρά μόνον για τυχόν ανεξόφλητο 

ποσό από αυτό που ορίζεται στην παρούσα. 



 

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί αποκλειστικά και μόνον σύμβαση συνεργασίας 

ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταξύ Αναδόχου και της ΔΕΤΑΛ δεν αποτελεί ύμβαση 

εργασίας απολυόμενης ρητά και ανεπιφύλακτα της μετατροπής της με σύμβαση 

εργασίας. 

Κάθε αγωγή ή αίτηση περί λήψεως οποιονδήποτε ασφαλιστικών μέτρων, που θα 

χρειασθεί τυχόν να εγερθεί ή να ασκηθεί, θα εισάγεται προς εκδίκαση αποκλειστικά και 

μόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων Μυτιλήνης. Ήτοι για όλες τις τυχόν διαφορές 

τους που έχουν σχέση με την σύμβαση που θα συναφθεί η ΔΕΤΑΛ & ο Ανάδοχος  θα 

συμφωνήσουν ότι αποκλειστική κατά τόπο δωσιδικία θα ανήκει στα παραπάνω 

Δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 & 43 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας. 

 

 

   

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕΛΕΣΩΝ  

 

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΎ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΗ  Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

       


