
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI –  Συγγραφή Υποχρεώςεων 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ 

1.1 H ςυγγραφι αυτι, αφορά ςτθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Λειτουργία & υντιρθςθ Απομακρυςμζνων ΕΕΛ 
Μικυμνασ, Πζτρασ, Ευεργζτουλα, Λάμπου Μφλων, Αςωμάτου, Λουτρϊν, Καλλονισ, Πλωμαρίου, Γζρασ, 
Ερεςοφ, Άντιςςασ, Μεςοτόπου, Βατοφςασ, Πτεροφντασ, ιγρίου και Χιδιρων 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.   

Θ 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: Ραρακολοφθηςη Του Αντικειμζνου Τησ Σφμβαςησ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται 
από τθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου, ωσ 
Διευκφνουςα Τπθρεςία (ΔΤ). Θ ΔΤ ειςθγείται ςτο Δ τθσ ΔΕΤΑΛ  για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου κακϊσ και ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων.  

Σο Δ.. ΔΕΤΑΛ ωσ το αποφαςίηον όργανο, κατόπιν ειςιγθςθσ από τθν ΔΤ, κα ορίςει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Εκτζλεςθσ και Παρακολοφκθςθσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 221, του Ν. 4412/2016.  

Σα κακικοντα τθσ Επιτροπισ κα είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Κατά τθ διαδικαςία ςταδιακισ παραλαβισ των   Τπθρεςιϊν, διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, και καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι / και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.., μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί 
ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 



Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ .  

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιοφνται με βάςθ και το Άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 .  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ ΔΕΤΑΛ  και οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτα μζλθ 
τθσ Επιχείρθςθσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
υπαλλιλουσ τθσ, όπωσ επίςθσ και ςε όποιον άλλο θ  ΔΕΤΑΛ  αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται τουλάχιςτον μία φορά το μινα με τουσ υπευκφνουσ τθσ 
ΔΕΤΑΛ, ςε τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ εφόςον αυτό ηθτθκεί. κοπόσ των ςυναντιςεων αυτϊν κα 
είναι θ ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των 
εγκαταςτάςεων αλλά και κάκε άλλο ςχετικό κζμα που κα προκφπτει . 

Άρθρο 4ο: Ημερολόγιο Λειτουργίασ & Συντήρηςησ 

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ.Τ. είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί θμερολόγιο Λειτουργίασ και 
υντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων. 

το θμερολόγιο , το οποίο κα τθρείται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, κα  καταγράφονται :  

 θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,  

 θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα,  

 ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν,  

 τυχόν χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα,  

 τα προςκομιηόμενα υλικά,  

 οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ με ςυνοπτικό τρόπο,  

 οι εντολζσ και παρατθριςεισ τθσ Επίβλεψθσ,  

 τα τυχόν ζκτακτα περιςτατικά,  

 οι ποιοτικζσ παράμετροι λειτουργίασ, 

 τα αποτελζςματα των αναλφςεων, 

 ενζργειεσ για τθν ςυντιρθςθ ι επιςκευι του εξοπλιςμοφ,  

 οι παρατθριςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία όλων των επιμζρουσ υπομονάδων των εγκαταςτάςεων.  

και για κάκε άλλο ςχετικό με τθν Παροχι Τπθρεςίασ ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.  

Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν, ι άλλων ςτοιχείων που απαιτοφνται ςτθ  ςυγκεκριμζνθ Παροχι Τπθρεςίασ,  ι να ηθτιςει 
από τον Ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  

Σα περιεχόμενα πεδία ςυμπλιρωςθσ ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ για κάκε εγκατάςταςθ ξεχωριςτά κα 
καταρτιςτοφν από τον Ανάδοχο και τθν αρμόδια Τπθρεςία ΔΕΤΑΛ ςτθν διάρκεια των τριάντα (30) πρϊτων 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σο θμερολόγιο λειτουργίασ & ςυντιρθςθσ 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 διμθνιαία 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. 

Σο θμερολόγιο κα ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ , που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Σο θμερολόγιο κα φυλάςςεται ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον Ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 



υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν  
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώςεισ Αναδόχου – Λειτουργία μονάδων 

5.1 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  ζχει τθν υποχρζωςθ: 

 για τθν λειτουργία των μονάδων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ καταςκευισ τουσ και τισ 
οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ  βζλτιςτθ αποδοτικι 
λειτουργία όλων των επιμζρουσ Μονάδων. 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 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 θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των 
εγκαταςτάςεων, 

 για τθν τακτικι και προγραμματιςμζνθ προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και τισ εργαςίεσ των 
επιςκευϊν ςυνικων βλαβϊν που προκαλοφνται από τθ ςυνικθ χριςθ και μπορεί να εκτελεςτοφν επί 
τόπου, με απλά μζςα, 

 τθν επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ πάςθσ φφςεωσ βλαβϊν ςε εγκατεςτθμζνο 
εξοπλιςμό των εγκαταςτάςεων, 

 τθν αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
αιτίασ, 

 τθν αντικατάςταςθ λιπαντικϊν και ανταλλακτικϊν για τθν προλθπτικι και επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ 
του Θ/Μ εξοπλιςμοφ των εγκαταςτάςεων, 

 για τον επιτόπου ζλεγχο των εργαςιϊν κακαριςμοφ των επιμζρουσ μονάδων των ΕΕΛ, ϊςτε να 
παρουςιάηουν άψογθ εμφάνιςθ και λειτουργία, 

 για τθν αρχειοκζτθςθ και τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία όλων των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κακϊσ και 
όλων των αναλφςεων πεδίου, 

 για τθν μεταφορά τθσ λυματολάςπθσ και των ςτερεϊν αποβλιτων των μονάδων, 

 για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό των παραγγελιϊν για όλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά και χθμικά, 
ϊςτε οι εγκαταςτάςεισ να λειτουργοφν απρόςκοπτα και αποδοτικά, 

 να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία και για τθν αποκατάςταςθ του 
περιβάλλοντοσ και υποχρεοφται με δαπάνεσ του να αποκακιςτά τισ τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν 
από υπαιτιότθτά του. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ από ειδικευμζνο 
τεχνικό προςωπικό. 

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.   



Σθν ΔΕΤΑΛ βαρφνουν οι εξισ δαπάνεσ: 

 θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ 

 παντόσ είδουσ χθμικϊν υλικϊν. 

 
5.2  Ραράδοςη του ζργου από την ΔΕΥΑΛ ςτον Ανάδοχο 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει από κοινοφ, από τθν ΔΕΤΑΛ και τον Ανάδοχο, επικεϊρθςθ τθσ 
κατάςταςθσ του ζργου (ζργα ΠΜ και Θ/Μ) κακϊσ και τθσ επιτυγχανόμενθσ ποιότθτασ εξόδου των 
επεξεργαςμζνων λυμάτων, και κα καταγραφοφν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ  επιδιόρκωςθσ και επιςκευϊν 
που πρζπει να γίνουν από τθν ΔΕΤΑΛ και κα υπογραφεί ςχετικό Πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ. 
 

5.3  Στοιχεία παροχήσ υπηρεςιών - Γνώςη των εγκαταςτάςεων 
Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο, ότι οι διαγωνιηόμενοι 
ζχουν πλιρθ γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε υποδομι και τθν τοποκεςία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
και ζχουν ςυμπεριλάβει ςτθν οικονομικι προςφορά τουσ οτιδιποτε ςχετικό με τθ φφςθ των 
εγκαταςτάςεων κυρίωσ ςε ότι αφορά :  

 τθν περιοχι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ,  

 τισ ςυνικωσ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ ,  

 τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων των ποταμϊν , χειμάρρων ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ 
ςτον τόπο των ζργων,  

 το είδοσ και τα μζςα ( μθχανιματα , υλικά και υπθρεςίεσ ), τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν 
ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν,  

 τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τα προβλιματα κυκλοφορίασ ,  

 τισ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τυχόν εργαςίεσ που κα εκτελοφνται 
ταυτόχρονα ςτθν περιοχι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν από τον Κφριο του Ζργου ι από άλλουσ 
εργολιπτεσ ι Αναδόχουσ,  

 άλλα κζματα , τα οποία μπορεί κακ' οιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ , τθν πρόοδο, 
ι το κόςτοσ αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ.  

Ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του , το ιςχφον κεςμικό 
πλαίςιο, τθν Σεχνικι Προδιαγραφι, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για τθν υπόψθ περιοχι και τισ ςυνκικεσ 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, τα τυχόν διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τισ Σοπικζσ Αρχζσ , Δθμόςιεσ 
Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ, κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ 
προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ ανωτζρω ςυνκικεσ και όρουσ.  

Παράλειψθ του διαγωνιηόμενου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟ κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι 
άλλθσ φφςθσ ι / και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 
 

5.4  Ραρακολοφθηςη  και  ζλεγχοσ διεργαςιών των Εγκαταςτάςεων 
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τισ διεργαςίεσ που επιτελοφνται ςτισ ΕΕΛ και 
ςτα αντλιοςτάςια, 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 
των μονάδων.  

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 ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 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 διμθνιαία 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. 

5.5  Ρρόγραμμα 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). 

Σονίηεται ότι όλεσ οι δειγματολθψίεσ κα διενεργοφνται από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με όςα κακορίηουν οι 
κανόνεσ δειγματολθψίασ για τθν ανάλυςθ κάκε εξεταηόμενθσ παραμζτρου ϊςτε τα αποτελζςματα των 
αναλφςεων – εξετάςεων να ζχουν υψθλό βακμό εμπιςτοςφνθσ. 

τθν Ε.Ε.Λ. Ευεργζτουλα θ οποία και διακζτει εξοπλιςμό χθμικοφ εργαςτθρίου, κα εκτελοφνται  οι 
αναλφςεισ που ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα, από τον Χθμικό ι Χθμικό Μθχανικό του Αναδόχου ςε 
ςυνεργαςία με το Αναλυτικό Εργαςτιριο τθσ ΔΕΤΑΛ.  

Μετά τθν ανάλυςθ όλων των δειγμάτων, ο ανάδοχοσ κα προβαίνει ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ 
λειτουργίασ και όταν είναι αναγκαίο (βλ. πίνακεσ 1-10 για όρια τιμϊν) κα εφαρμόηει διορκωτικζσ ενζργειεσ 
προλθπτικοφ κυρίωσ και ενίοτε καταςταλτικοφ τφπου, τισ οποίεσ κα καταγράφει ςτο ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ τθσ εγκατάςταςθσ. 

τουσ Πίνακεσ 1-10 που ακολουκoφν δίνονται τα επιτρεπτά όρια ςυγκεκριμζνων παραμζτρων ςτθν εκροι, 
που πρζπει να τθροφνται : 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: Πρια εκροήσ ΕΕΛ Ερεςοφ, Βατοφςασ, Χιδήρων, Ρτεροφντασ, Άντιςςασ, Σιγρίου, Μεςοτόπου-
Ταβάρι του Δήμου Λζςβου  
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

COD < 125 mg/L 

BOD5 < 25 mg/L 



Αιωροφμενα ςτερεά (SS) < 35 mg/L 

Κακιηάνοντα ςτερεά εντόσ 2 ωρϊν ςε κϊνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άηωτο ΣΝ < 15 mg/L 

Αμμωνιακό άηωτο Ν-ΝΘ4 ≤ 2 mg/L 

Ολικόσ φϊςφοροσ ΣΡ < 5 mg/L 

Λίπθ - Ζλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0  

Διαλυμζνο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 2: Πρια εκροήσ ΕΕΛ Μήθυμνασ 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

pH 6-9  

Θερμοκραςία             < 28 0C  

BOD5                         < 25 mg/l 

COD                          < 75 mg/l 

Αιωροφμενα ςτερεά < 40 mg/l 

Λίπθ- ζλαια                 <20 mg/l 

Απορρυπαντικά         <5 mg/l (βιοδιαςπϊμενα κατά 80%) 

Αμμωνία – Ν               <15 mg/l 

Νιτρϊδθ                     < 0,6 mg/l 

Νιτρικά                       < 20 mg/l 

Ορυκτά ζλαια              <15 mg/l 

Ολικα Κολοβ/ιδι       < 1000/100 ml 

Κολοβ/δια Ε Coil          <200/100 ml 

 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Πρια εκροήσ ΕΕΛ Καλλονήσ 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

BOD5                         < 20 mg/l 

COD                          < 125 mg/l 

Αιωροφμενα ςτερεά < 20 mg/l 

Αμμωνία – Ν               <15 mg/l 

Λίπθ- ζλαια                 0 mg/l 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0  

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 4: Πρια εκροήσ ΕΕΛ Ρλωμαρίου 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 



ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

COD < 45 mg/L 

BOD5 < 15 mg/L 

Αιωροφμενα ςτερεά (SS) < 20 mg/L 

Ολικό άηωτο ΣΝ < 15 mg/L 

Λίπθ - Ζλαια ≤ 20 mg/L 

Ολικα Κολοβ/ιδι 
< 1000/100 

ml (ςτο 80% των 
δειγμάτων) 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 5: Πρια εκροήσ ΕΕΛ Ευεργζτουλα 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

BOD5 < 25 mg/l 

COD < 100 mg/l 

SS < 35 mg/l 

Διαλυμζνο Οξυγόνο > 3 mg/l 

Άηωτο < 15 mg/l 

Αμμωνιακό Άηωτο  2 mg/l 

ΠΑΚ < 500 / 100 ml 

Escherichia Coli < 100 / 100 ml 

Τπολειμματικό χλϊριο < 0,2 mg/l 

 

Ρίνακασ 6: Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Αςώματου 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ (mg/l) 

BOD5 Μείωςθ τουλάχιςτον 20% του BOD5 ειςόδου 

SS Μείωςθ τουλάχιςτον 50% των SS ειςόδου 

Ρίνακασ 7: Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Λάμπου-Μφλων 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

BOD5 180 mg/l 

COD 540 mg/l 

SS 60 mg/l 

 
Ρίνακασ 8: Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Ρζτρασ 

BOD5 :    < 25 mg/lt 

COD:     < 75 mg/lt 



SS:     < 40 mg/lt 

DO:    > 3mg/lt 

ΝΘ4 – Ν:    < 2mg/lt 

TN:    < 15 mg/lt 

Οργανικο Ν:    < 5mg/lt 

ΠΑΚ:    1.000/100 ml 

Esterichia Coli:   200/100 ml 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

Σα λφματα μετά τθ διικθςθ τουσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα παρακάτω όρια 

BOD5 :    < 15 mg/lt 

SS:     < 15 mg/lt 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

 

Ρίνακασ 9: Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Γζρασ 

BOD5 :   < 25 mg/lt 

COD:    < 75 mg/lt 

SS:    < 40 mg/lt 

DO:    < 3mg/lt 

ΝΘ4 – Ν:    < 23mg/lt 

TN:    < 10 mg/lt 

Οργανικο Ν:    < 5mg/lt 

ΠΑΚ:    1.000/100 ml 

Esterichia Coli:   200/100 ml 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

Ρίνακασ 10: Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Λουτρών 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΘ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΕΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

COD < 125 mg/L 

BOD5 < 25 mg/L 

Αιωροφμενα ςτερεά (SS) < 35 mg/L 

Κακιηάνοντα ςτερεά εντόσ 2 ωρϊν ςε κϊνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άηωτο ΣΝ ≤ 15 mg/L 

Αμμωνιακό άηωτο Ν-ΝΘ4 ≤ 2 mg/L 

Λίπθ - Ζλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0  



Διαλυμζνο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 

Ολικα Κολοβ/ιδι < 500/100 ml (ςτο 80% των 
δειγμάτων) 

 
5.6  Διάθεςη  τελικήσ  εκροήσ 

Σα επεξεργαςμζνα λφματα κάκε μονάδασ κα διατίκενται ςτον εγκεκριμζνο αποδζκτθ. 

5.7  Κατανάλωςη χημικών, αναλωςίμων, ενζργειασ, νεροφ 
Θ προμικεια χθμικϊν, (πολυθλεκτρολφτθ, διαλφματοσ απολυμαντικοφ χλωρίου, διαλφματοσ 
αποχλωρίωςθσ) και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν Εργαςτθρίου και μικροχλικϊν 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 ποιοτικϊν 
ορίων εκροισ των Πινάκων  1-9  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. 

5.8  Απομάκρυνςη  παραπροϊόντων 
Θ 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. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται θ  Διαχείριςθ ορυκτελαίων να γίνεται  ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του Π.Δ 
82/2004. Θα κατατεκεί ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνο φορζα, ζνα (1) μινα μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώςεισ Αναδόχου – Συντήρηςη και επιςκευή  εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςησ 

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 «Τεχνική  Ζκθεςη Ραραλαβήσ» 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 Θμερολόγιο υντιρθςθσ. 

Οι υπθρεςίεσ, που αφοροφν τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ/επιςκευισ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το 
Πρόγραμμα υντιρθςθσ. 

Άρθρο 7ο: Ρροληπτική Συντήρηςη 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα 



με όςα αναφζρονται παρακάτω. 

Θ 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. 

Θ 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. 

Οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ καταγράφονται ςτο θμερολόγιο Λειτουργίασ και υντιρθςθσ κακϊσ και ςε 
ιδιαίτερεσ Καρτζλεσ Εξοπλιςμοφ που ζχουν ςυνταχκεί για όλον τον εξοπλιςμό και τα εξαρτιματά τουσ 
για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ – ςυντιρθςθσ – λίπανςθσ, με τισ κακθμερινζσ καταγραφζσ, 
επιςκευζσ, επιδιορκϊςεισ, επεμβάςεισ ςτον ανωτζρω εξοπλιςμό.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςε πρόγραμμα Θ/Τ καρτζλεσ για όλο τον Θ/Μ εξοπλιςμό και τα 
εξαρτιματά τουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ –ςυντιρθςθσ - λίπανςθσ με τισ κακθμερινζσ 
καταγραφζσ, επιςκευζσ, επιδιορκϊςεισ, επεμβάςεισ ςτον παραπάνω εξοπλιςμό με τθ βοικεια και 
ειδικοφ λογιςμικοφ που κα υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ ςτισ ΕΕΛ, από όπου κα μπορεί με κωδικοποίθςθ να 
γίνεται ζλεγχοσ των δεδομζνων, ςυγκεντρωτικζσ απεικονίςεισ, εκτυπϊςεισ κ.λ.π., είτε από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, είτε και από τθν ΔΕΤΑΛ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υπόχρεοσ για τθν  ενθμζρωςθ τθσ εφαρμογισ  προγραμματιςμοφ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ, που 
περιλαμβάνει τθν  Διαχείριςθ εξοπλιςμοφ, Διαχείριςθ ανταλλακτικϊν, Διαχείριςθ αποκθκευτικϊν 
χϊρων, Διακίνθςθ ανταλλακτικϊν, Διαχείριςθ προμθκευτϊν, τον Οριςμό του προγράμματοσ 
ςυντιρθςθσ,  και τθν Εκτζλεςθ ςυντιρθςθσ. 

Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει όλον τον θλεκτρομθχανολογικό, θλεκτρονικό εξοπλιςμό & 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 παροχισ υπθρεςιϊν.  

Σζλοσ ςτθ ςυντιρθςθ περιλαμβάνονται: 

- Ο κακαριςμόσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ και του περιβάλλοντα χϊρου. 

- Θ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ τθσ περίφραξθσ. 

- Θ αποκατάςταςθ τυχόν διαρροϊν εξοπλιςμοφ. 

- Θ 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. 

Άρθρο 8ο: Επιδιορθωτική Συντήρηςη 

Ωσ επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ ορίηεται οιανδιποτε ενζργεια ι Τπθρεςία του Αναδόχου θ οποία ζχει ςαν 
ςκοπό τθν επιδιόρκωςθ βλάβθσ ςε κφριο ι βοθκθτικό εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ. Θ Επιδιορκωτικι 
υντιρθςθ περιλαμβάνει και τισ περιπτϊςεισ αντικατάςταςθσ παλαιοφ εξοπλιςμοφ, με νζο ςτθν 
περίπτωςθ που ο παλαιόσ εξοπλιςμόσ δεν επιδζχεται πλζον επιςκευισ ι θ επιςκευι κρίνεται ωσ μθ 
ςυμφζρουςα.  

Κατά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράψει τισ πικανότερεσ βλάβεσ 
ανά είδοσ εξοπλιςμοφ κάκε μονάδασ. Θα περιγράφονται οι διορκωτικζσ ενζργειεσ (αγορά ανταλλακτικοφ, 
χρόνοσ τεμαχίου εκτόσ λειτουργίασ, επίπτωςθ ςτθ λειτουργία τθσ μονάδασ, διόρκωςθ τθσ επίπτωςθσ ςτθ 
μονάδα, κτλ), το κόςτοσ αντικατάςταςθσ και ο προμθκευτισ.  Αν θ βλάβθ, που παρουςιαςτεί, δεν 



προβλζπεται ςτο πρόγραμμα επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ, τότε κα προςτίκεται ϊςτε να υπάρχει 
ολοκλθρωμζνθ καταγραφι του ιςτορικοφ τθσ μονάδασ.  

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 επιςκευάηεται, αν είναι δυνατόν 
επιτόπου, από τον Ανάδοχο, αλλά με υλικά, που κα του διακζτει θ ΔΕΤΑΛ. τα υλικά δεν 
περιλαμβάνονται τα λιπαντικά, παρεμβφςματα (φλάντηεσ), κοχλίεσ, περικόχλια και άλλα μικρισ κατά 
τεμάχιο αξίασ, που κεωροφνται μικροχλικά.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πρόςκετθ αποηθμίωςθ για τθν υπερωριακι ι ςε εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 
απαςχόλθςθ του τακτικοφ προςωπικοφ που ζχει δθλϊςει με τθν προςφορά του. Θ δαπάνθ αυτι 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ μθνιαία κατ’ αποκοπι δαπάνθ  για  τθν Τπθρεςία Λειτουργίασ & υντιρθςθσ των 
ΕΕΛ, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ 

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 :  

 Οι Βλάβεσ που κα παρουςιαςτοφν ενδεχομζνωσ ςτο δομικό τμιμα τθσ κάκε εγκατάςταςθσ (κτίρια, 
βάςεισ, τοιχεία, ςτζγαςτρα κτλ).  

 Οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ εντόσ τθσ κάκε ΕΕΛ. Οι βλάβεσ αυτζσ κα 
επιςθμαίνονται και κα κοςτολογοφνται από τον Ανάδοχο, αλλά κα αποκακίςτανται και κα 
πλθρϊνονται ιδιαίτερα με μζριμνα του Εργοδότθ.  

 Οι Βλάβεσ που αφοροφν ςτο αποχετευτικό δίκτυο εκτόσ τθσ κάκε ΕΕΛ. Δθλαδι το Δίκτυο πριν ι 
μετά από κάκε ΕΕΛ, το δίκτυο εντόσ του παρακείμενου οικιςμοφ και ςτον κεντρικό αποχετευτικό 
αγωγό. 

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 ποιοτικϊν ορίων εκροισ επεξεργαςμζνων λυμάτων οφτε και για τθν 
κάλυψθ των αντίςτοιχων ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων των μονάδων. 

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. 

Άρθρο 9ο: Συντήρηςη Αντλιοςταςίων 

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 παραδϊςει ζκκεςθ με όλεσ τισ διαπιςτϊςεισ και καταγραφζσ που 
πραγματοποίθςε και να υποβάλει προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν και τθν εν γζνει καλι 
λειτουργία των αντλιοςταςίων, κακϊσ και κοςτολόγθςθ των ςχετικϊν παρεμβάςεων. 

τθ ςυνζχεια ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
παρακάτω. 

Θ ςυντιρθςθ (προλθπτικι και επιδιορκωτικι) του εξοπλιςμοφ, κφριου και βοθκθτικοφ, του 
χρθςιμοποιοφμενου κατά τθ λειτουργία των αντλιοςταςίων αλλά και του εφεδρικοφ, κα γίνεται ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν τουσ και με γνιςια εξαρτιματα και ανταλλακτικά. 



υγκεκριμζνα, το κόςτοσ αντικατάςταςθσ των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, για 
τα οποία απαιτείται αλλαγι ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα και που κα κακοριςτοφν από τουσ 
καταςκευαςτζσ τουσ, τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τουσ και τισ οδθγίεσ των αρμόδιων υπαλλιλων τθσ ΔΕΤΑΛ 
ςτα πλαίςια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, βαραίνει τθν ΔΕΤΑΛ (π.χ. αντικατάςταςθ πτερωτϊν, 
ςτυπιοκλιπτϊν κ.λπ.). 

Ειδικότερα κα γίνονται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε μθνιαία βάςθ, ςε εξάμθνθ βάςθ και ςε ετιςια βάςθ, 
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ. το θμερολόγιο λειτουργίασ των αντλιοςταςίων, κα 
καταγράφονται και πικανζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, προλθπτικοφ αλλά και καταςταλτικοφ τφπου για τθν 
αποκατάςταςθ πικανϊν προβλθμάτων. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καταγράφονται ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ του αντλιοςταςίου. 

Ο όροσ «ςυντιρθςθ» περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ παρακάτω εργαςίεσ 

• Αποκατάςταςθ των επιχριςμάτων, βαφϊν, μονϊςεων, διαρροϊν εξοπλιςμοφ και υπζργειων 
ςωλθνϊςεων 
• Επικεϊρθςθ - κακαριςμό καναλιϊν και φρεατίων 
• Επικεϊρθςθ – κακαριςμό – ζλεγχο επαφϊν και διακοπτϊν (φλοτεροδιακοπτϊν) 
• Λίπανςθ κινοφμενων εξαρτθμάτων αντλιϊν 
• Ζλεγχο και ςυμπλιρωςθ ελαίου όπου απαιτείται 
• Μζτρθςθ αντίςταςθσ κυκλωμάτων για ζλεγχο διαρροϊν 
• Ζλεγχοσ αςφαλειϊν θλεκτρικϊν κυκλωμάτων 
• Ζλεγχοσ λειτουργίασ φωτιςμοφ αντλιοςταςίου, με υποχρζωςθ ςτθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων 
• Αποψίλωςθ ξερϊν χόρτων και λοιπζσ εργαςίεσ, όπωσ κακαριότθτα εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
χϊρων, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν καλι ςυνολικι εμφάνιςθ και αςφάλεια του χϊρου των 
αντλιοςταςίων 
• Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ.  
• Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςτθμάτων απόςμθςθσ και αναγόμωςθ πλθρωτικοφ υλικοφ όπου 
απαιτείται. Σο πλθρωτικό υλικό για τα ςυςτιματα απόςμθςθσ ι όποιο άλλο αναλϊςιμο ι ανταλλακτικό 
κα το παρζχει θ ΔΕΤΑΛ. 
• Γενικόσ ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και λιψθ όλων των απαραίτθτων 
μζτρων για τθν αποκατάςταςθ φκορϊν, ελλείψεων ι βλαβϊν που ζχουν διαπιςτωκεί και αφοροφν τθν 
αςφαλι και κανονικι λειτουργία 
• τισ ανωτζρω εργαςίεσ περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ μόνωςθσ των τυλιγμάτων των 
θλεκτροκινθτιρων των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, ο ζλεγχοσ τθσ αντλίασ και κάκε άλλοσ απαιτοφμενοσ 
ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ βλάβθσ. Επιπλζον περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία και απλό εξάρτθμα 
για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, ςε περίπτωςθ που πρόκειται για απλι βλάβθ (π.χ. απλι ζμφραξθ 
πτερωτισ κ.λπ.). Σζλοσ, περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ και επαναςφνδεςθσ του 
αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων (π.χ. φλοτεροδιακοπτϊν), ςτθν περίπτωςθ που 
απαιτθκεί. (π.χ. αντικατάςταςθ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων – φλοτεροδιακοπτϊν, επιςκευι αντλθτικοφ 
ςυγκροτιματοσ ςε εργοςτάςιο καταςκευισ ι ςυνεργείο κ.λπ.).  

Άρθρο 10ο: Ειδικζσ περιπτώςεισ άμεςησ επζμβαςησ 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεϊνεται να λειτουργεί, ςυντθρεί και επιςκευάηει τισ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ 
ςε 24ωρθ βάςθ και για όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ με επιςτθμονικό και εργατοτεχνικό προςωπικό 
κατάλλθλο για τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό, όπωσ περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, για τθν 
ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων και τθν τιρθςθ των εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν 
όρων.  

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει ακόμα εκτόσ του προςωπικοφ αυτοφ, να ζχει ςε ετοιμότθτα εξοπλιςμζνο 
ςυνεργείο επιςκευϊν και καταςκευϊν θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και εξοπλιςμοφ, ςτελεχωμζνο με 
ζμπειρο προςωπικό , που κα προβαίνει ςε επιςκευζσ και καταςκευζσ ακόμα και τισ Κυριακζσ και αργίεσ, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο ςε ςυνεννόθςθ με τθν ΔΕΤΑΛ , λόγω ζκτακτων περιπτϊςεων.  

Επιπλζον κα υπάρχει ςε ετοιμότθτα μεταφορικό μζςο ικανοφ ωφζλιμου φορτίου για άμεςεσ μεταφορζσ 



μθχανθμάτων ι υλικϊν.  

3. τισ περιπτϊςεισ που ειδικοί λόγοι επιβάλουν τθν άμεςθ επζμβαςθ για εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνθσ 
υπθρεςίασ, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟ δεν ςυμμορφϊνεται εντόσ των ταςςόμενων από τθν Δ/ςα Τπθρεςία 
προκεςμιϊν για αποπεράτωςι τθσ , κακορίηεται δια του παρόντοσ και ςυμφωνείται ρθτά ότι θ ΔΕΤΑΛ 
και οποιαδιποτε αρμόδια κατά περίπτωςθ Κρατικι Τπθρεςία δικαιοφνται όπωσ, εκτόσ τθσ υποβολισ 
των προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθν ΔΕΤΑΛ κατά τισ νόμιμεσ διατάξεισ, να  προβαίνουν ςτθν 
εκτζλεςθ αυτισ κατά τον προςφορότερο τρόπο και κατά τθν κρίςθ τουσ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό 
του ΑΝΑΔΟΧΟΤ ακόμθ , κα επιβάλλεται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ποινικι ριτρα ίςθ προσ τθ δαπάνθ 
αποκατάςταςισ των, κρατουμζνων από αυτά που του οφείλονται και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ αυτϊν, 
ειςπράττεται το υπόλοιπο ςε βάροσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.  

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. Θ 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 11ο: Ραραγγελίεσ Μηχανημάτων , ςυςκευών κ.τ.λ. – Ρροζγκριςη 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει κάκε φορά που απαιτείται παραγγελία εξοπλιςμοφ, ανταλλακτικϊν ι υλικϊν 
κακϊσ και τθν παροχι εξειδικευμζνθσ εργαςίασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και ςυνεργείων και τθ χριςθ 
ειδικϊν μθχανικϊν μζςων για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων (προλθπτικι και 
επιδιορκωτικι) να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν ΔΕΤΑΛ.  Επίςθσ προ τθσ παραγγελίασ, είναι υποχρεωμζνοσ να 
υποβάλει ςτθν ΔΕΤΑΛ για προζγκριςθ πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία για τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ ςτα πλαίςια τθσ υντιρθςθσ, κακϊσ και τον προχπολογιςμό τθσ δαπάνθσ. 

Για τισ αντικαταςτάςεισ υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ κα ακολουκθκεί θ φιλοςοφία των προδιαγραφϊν του 
αρχικοφ ςχεδιαςμοφ των εγκαταςτάςεων και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν διατίκεται πλζον ο εν λόγω 
εξοπλιςμόσ κα δίνεται ζμφαςθ ςτθν ομοιομορφία και ςυμβατότθτα του προςτικζμενου εξοπλιςμοφ. 
Αλλαγι του τφπου του εξοπλιςμοφ επιτρζπεται επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που αποδεδειγμζνα ο υπάρχων 
εξοπλιςμόσ δεν καλφπτει τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων και απαιτείται αναβάκμιςι του.  

Σα ωσ ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται ζγκαιρα ςτθν ΔΕΤΑΛ, με μζριμνα και δαπάνεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
και θ παραγγελία ι θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ κα πραγματοποιείται είτε από τθν ΔΕΤΑΛ,  είτε 
από τον Ανάδοχο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ ΔΕΤΑΛ. Θ ΔΕΤΑΛ μπορεί να εγκρίνει θ να υποδείξει άλλθ 
πθγι προμικειασ υλικϊν και ανταλλακτικϊν ι και παρόχου υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω.  

Ανταλλακτικά τα οποία κεωροφνται ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων 
κα βρίςκονται πάντα ςε άμεςθ εφεδρεία. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ, μετά από προζγκριςθ τθσ 
ΔΕΤΑΛ, ζχει τθν δυνατότθτα να προμθκευτεί αυτοφ του είδουσ ανταλλακτικά για τθν άμεςθ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν.  

ε όλεσ τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία 
αναφζροντασ ςτθν ςχετικι ζκκεςθ τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ υλικϊν ι τθν παροχι εξειδικευμζνθσ 
εργαςίασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και ςυνεργείων και τθ χριςθ ειδικϊν μθχανικϊν μζςων που 
απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Θ Τπθρεςία τθσ ΔΕΤΑΛ αφοφ εξετάςει τθν ζκκεςθ 
του Αναδόχου, προεγκρίνει τθν διαδικαςία αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ.  

Οι αντικαταςτάςεισ και επιςκευζσ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ λόγω βλάβθσ, φυςιολογικισ φκοράσ και 
μακρόχρονθσ χριςθσ κα εκτελοφνται με δαπάνεσ του Προχπολογιςμοφ μζχρι ποςοφ 96.000,00 € ςυνολικά 
ςτθ διάρκεια των δϊδεκα (12) μθνϊν ςφμβαςθ, ωσ προσ τθν προμικεια υλικϊν και ανταλλακτικϊν, τθ 



μεταφορά τουσ επί τόπου ςτισ εγκαταςτάςεισ, τθν παροχι εξειδικευμζνθσ εργαςίασ εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν και ςυνεργείων και τθ χριςθ ειδικϊν μθχανικϊν μζςων. το ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται 
και αντικαταςτάςεισ – επιςκευζσ λόγω περιςτατικϊν ανωτζρασ βίασ. ε κάκε λογαριαςμό κα 
υποβάλλονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ τα κατάλλθλα παραςτατικά (προςφορζσ και δελτία αποςτολισ) βάςει 
των οποίων κα αποδειχκεί τελικά θ τυχόν εξάντλθςθ του ωσ άνω ποςοφ.  

Σημειώνεται ότι το ποςό αυτό ΔΕΝ υπόκειται ςτο ποςοςτό ζκπτωςησ που κα προςφζρει ο ΑΝΑΔΟΧΟ 
ςτο διαγωνιςμό και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

τθν ωσ ανωτζρω περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ παροχισ τθσ εργαςίασ του 
προςωπικοφ του και των μζςων του εξοπλιςμοφ του που διακζτει επιτόπου ςτο ζργο, για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν, για τθν προςκικθ ι εγκατάςταςθ του αντικακιςτάμενου εξοπλιςμοφ, ι τθν επιςκευι του, και 
ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται θ αποςυναρμολόγθςθ, ςυναρμολόγθςθ και κζςθ ςε λειτουργία των 
αντικακιςτάμενων ι επιςκευαςμζνων ςτοιχείων, ςφμφωνα και με τα αναγραφόμενα ςτισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ και εφόςον το επιτόπου προςωπικό του ζχει τθν δυνατότθτα να υλοποιιςει αυτζσ τισ 
εργαςίεσ, διαφορετικά ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα χρθςιμοποιεί εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και ςυνεργεία. 

Οι ποςότθτεσ των Τλικϊν κακορίηονται ςε ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και τιμολογοφνται από τον 
εκάςτοτε προμθκευτι, οι δε ποςότθτεσ των επιπλζον Τπθρεςιϊν που κα απαιτθκοφν κακορίηονται ςε 
ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και τιμολογοφνται εισ βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΤΜΗΜΑ 2 
(ΕΡΙΔΙΟΘΩΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ).    

Άρθρο 12ο: Μζτρα  υγιεινήσ  και  αςφαλείασ 

Θ 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 ΑΝΑΔΟΧΟ 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 του ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ που πρζπει να τθροφνται και να 
εφαρμόηονται, κακϊσ και να επιτθρεί τθν εφαρμογι των παραπάνω, όπωσ προβλζπεται από τθ ιςχφουςα 
Νομοκεςία για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 

Επίςθσ πρζπει να χορθγεί ςε όλο ανεξαιρζτωσ το προςωπικό του, με δικζσ του δαπάνεσ τα απαιτοφμενα, 
κατά περίπτωςθ ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία, για αςφαλι εργαςία. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να αςφαλίςει όλο ανεξαιρζτωσ το προςωπικό του ςτουσ οικείουσ 
αςφαλιςτικοφσ φορείσ και κατά ςυνζπεια όλοι να διακζτουν ςχετικά βιβλιάρια υγείασ.  

Επίςθσ, υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ να εμβολιάςει όλο το προςωπικό του και να λάβει όλα τα 
προβλεπόμενα από ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ μζτρα υγιεινισ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ , των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ,  ι ςτο προςωπικό τθσ 
ΔΕΤΑΛ,  ι ςε οποιονδιποτε τρίτο , ϊςτε να εξαλείφονται , ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 
ατυχθμάτων, ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.   

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να ακολουκεί και να ςυμπλθρϊνει τον Φάκελο Αςφαλείασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 3 του ΠΔ.305/96. Ο Φ.Α.Τ. πρζπει κατά 
τθ διάρκεια τθσ παροφςασ παροχισ υπθρεςιϊν να αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των 
υπθρεςιϊν και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται 
μετά το πζρασ των υπθρεςιϊν ςτθν αναπροςαρμογι του Φ.Α.Τ., ϊςτε αυτόσ να περιζχει τα πραγματικά 
ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ, ζτςι όπωσ αυτι καταςκευάςτθκε και πικανϊσ τροποποιικθκε κατά τθ 
διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.  



Θ ΔΕΤΑΛ αποφαίνεται φςτερα από ζλεγχο για τυχόν τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ των προτάςεων του 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ εντόσ 15μζρου από τθν υποβολι, και κατόπιν των τροποποιιςεων εγκρίνει το Φ.Α.Τ. Ζνα 
αντίτυπο παραμζνει ςτθν ΔΕΤΑΛ ενϊ το δεφτερο επιςτρζφεται εγκεκριμζνο και πρζπει να παραμζνει ςτο 
χϊρο τθσ Εγκατάςταςθσ, όπου κα είναι και ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν και αποτελεί αναπόςπαςτο 
ςτοιχείο τθσ Παροχισ των Τπθρεςιϊν. Ο Φ.Α.Τ. τθ ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ και 
φυλάςςεται με ευκφνθ του εργοδότθ. Σθν ευκφνθ για τυχόν παράλθψθ ςφνταξθσ - ενθμζρωςθσ του Φ.Α.Τ. 
ζχει ο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ οφείλει να επιςθμάνει ζγκαιρα και εγγράφωσ ςτον Κφριο τθσ εγκατάςταςθσ τουσ κινδφνουσ 
οι οποίοι ςυνδζονται τόςο με τισ βαςικζσ παραδοχζσ τθσ εγκατάςταςθσ , όςο και με τισ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ γενικζσ αρχζσ πρόλθψθσ του εργαςιακοφ κινδφνου και 
ςυγκεκριμζνα :  

 Σθν εξάλειψθ κινδφνων.  

 Σθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων ςτθν πθγι τουσ.  

 Σθν εκτίμθςθ των κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν και τα προτεινόμενα μζτρα πρόλθψισ 
τουσ.  

 Σθν περιγραφι τθσ μεκόδου εργαςίασ και του τυχόν απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτθτο λόγω υψθλισ επικινδυνότθτασ κατά τθν καταςκευι , ςυντιρθςθ ι επιςκευι τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν.  

 Σθν αντικατάςταςθ επικίνδυνων υλικϊν από λιγότερο επικίνδυνα.  

 Σθν προτεραιότθτα ςτθ λιψθ μζτρων ομαδικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα ατομικισ 
προςταςίασ.  

 Σθν προςαρμογι ςτισ τεχνικζσ εξελίξεισ.  

 Σισ αρχιτεκτονικζσ, τεχνικζσ ι / και οργανωτικζσ επιλογζσ προκειμζνου να προγραμματίηονται οι 
διάφορεσ εργαςίεσ ι φάςεισ εργαςίασ που διεξάγονται ταυτόχρονα ι διαδοχικά.  

 Σθν πρόβλεψθ τθσ διάρκειασ εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν ι φάςεων εργαςίασ.  

 Σο ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ πρόλθψθσ εργαςιακοφ κινδφνου , ςτο οποίο κα 
αναφζρονται ςυγκεκριμζνα οι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ των ςτελεχϊν διοίκθςθσ , κακϊσ και των 
ειδικϊν κεςμϊν για τθν πρόλθψθ του επαγγελματικοφ κινδφνου (Σεχνικόσ Αςφάλειασ, υντονιςτισ 
Αςφάλειασ και Τγείασ τθσ Εργαςίασ Επιτροπι Αςφάλειασ και Τγείασ των Εργαηόμενων), που 
προβλζπονται από τθ νομοκεςία.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Π.Δ.305/96, υντονιςτι 
κεμάτων Α.Τ.Ε., ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ ανακεϊρθςθσ –ςυμπλιρωςθσ – αναπροςαρμογισ του 
Φακζλου Αςφαλείασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) κατά το ςτάδιο τθσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ τθσ Μονάδασ. Σο 
όνομα του ςυντονιςτι κα πρζπει να ανακοινωκεί ςτθν ΔΕΤΑΛ εντόσ 15μζρου από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. τον ςυντονιςτι κα ανατεκεί θ εκτζλεςθ των κακθκόντων που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 
του Π.Δ. 305/96. 

Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το περιεχόμενο του ΦΑΤ ορίηονται οι εξισ :  

 Πλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ.  

 Πλθροφορίεσ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν.  

 Εναλλακτικζσ μεκόδουσ εργαςίασ για εργαςίεσ, που οι κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν.  

 Για εναπομείναντα εργαςιακό κίνδυνο, κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν 
πρόλθψι του.  

 Πλθροφορίεσ για υλικά καταςκευισ, που μπορεί να προκαλζςουν κινδφνουσ για τθν υγεία των 
εργαηόμενων.  

 Μελζτεσ για καταςκευζσ, διατάξεισ και εξοπλιςμοφσ που απαιτοφνται για εργαςίεσ υψθλοφ κινδφνου 
και προκφπτουν από τισ μελζτεσ (ειδικοί τφποι ικριωμάτων, διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία 
ςε φψοσ , μεγάλα ορφγματα ι επιχϊματα κ.λ.π.).  



Ο Φ.Α.Τ.  κα ςυνοδεφεται από όλα τα νομοκετικά κείμενα ςτα οποία γίνεται αναφορά περί μζτρων 
πρόλθψθσ και αποτροπισ κινδφνων , τα οποία νοοφνται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, 
Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και 
τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Προσ τοφτο πρζπει ο ΑΝΑΔΟΧΟ να υποβάλει ζγκαιρα προσ ζγκριςθ από 
τθν Τπθρεςία εγχειρίδιο αςφάλειασ, μαηί με πίνακα διανομισ και βεβαίωςθσ ενθμζρωςθσ όλου του 
προςωπικοφ των εγκαταςτάςεων, αλλά και κάκε νεοπροςλαμβανομζνου. Σζλοσ πρζπει να ορίςει ζνα 
μζλοσ του προςωπικοφ του ςαν Τπεφκυνο Αςφαλείασ. Σο εν λόγω μζλοσ κα ζχει υποχρζωςθ για 
ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ τιρθςθσ όλων των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ από όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ. Ο Διευκυντισ ι / και ο αναπλθρωτισ του παραμζνουν πάντα τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν 
υγιεινι και αςφάλεια.  

Ρθτά κακορίηεται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ 
τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν 
Ελλθνικι νομοκεςία , όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά το χρόνο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων.  

Όλεσ οι δαπάνεσ εφαρμογισ των διατάξεων υγιεινισ και αςφάλειασ βαρφνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και κα 
πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ’ αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του κατά ανθγμζνο 
τρόπο ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του.   

Άρθρο 13ο: Ζκθεςη Ραρακολοφθηςησ 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. 

Για οποιαδιποτε αλλαγι θ οποία προκφπτει κατόπιν εργαςιϊν επιςκευισ ι ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, όπωσ και για υπό παραγγελία εξοπλιςμό, ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να υποβάλλει 
ανακεωρθμζνο αντίγραφο των αντιςτοίχων καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων κοπισ και 
διαμόρφωςθσ, ϊςτε να ςυμπλθρϊνεται το μθτρϊο του Ζργου κάκε εγκατάςταςθσ. Σα ςχζδια αυτά κακϊσ 
και οποιαδιποτε άλλα ςχζδια τα οποία παραδίνει ο ΑΝΑΔΟΧΟ ςτθν ΔΕΤΑΛ,  κα πρζπει να ζχουν 
παραχκεί με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ π.χ. AutoCad και κα υποβάλλονται επίςθσ ςε θλεκτρονικι 
επεξεργάςιμθ μορφι (compact disk). Επίςθσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν ΔΕΤΑΛ όλα τα τεχνικά 
εγχειρίδια του προςτικζμενου εξοπλιςμοφ. 

το τζλοσ κάκε μινα κα υποβάλλεται με όλα τα παραπάνω ςτοιχεία Μθνιαία Ζκκεςθ Λειτουργίασ & 
υντιρθςθσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (αρχεία word και excell), που κα αφορά τθ λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων για το προθγοφμενο διάςτθμα κακϊσ και τισ τακτικζσ και ζκτακτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 
και επιςκευισ που πραγματοποιικθκαν.  

Θ ζκκεςθ αυτι κα υποβάλλεται το αργότερο εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τζλοσ του μινα και κα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω :  

 Περιγραφι τθσ λειτουργίασ γενικά και τθσ πορείασ κάκε μονάδασ , με αναφορά ςτθν παροχι , ςτα 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά και τθν απόδοςθ , τον αρικμό των μονάδων που κακθμερινά ιταν ςε 
λειτουργία και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τυχόν μονάδεσ δεν λειτοφργθςαν.  

 Σα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά τουσ πίνακεσ και τα διαγράμματα τθσ ειςόδου και τθσ 
εξόδου ςε μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ για κάκε μονάδα και πιο ςυγκεκριμζνα :  

 BOD , COD , αιωροφμενα ςτερεά SS)  , αμμωνιακό άηωτο (Ν-ΝΘ4)  , άηωτο νιτρικϊν (Ν-ΝΟ3), ολικό 
άηωτο (N-ολικό) και Φωςφόρου (P-ολικό) ςτθν είςοδο και ζξοδο των ΕΕΛ.   

 Ποσότητα και πυκνότητα αφυδατωμένης ιλφος ως TS και TVS.  

 Σισ μζςεσ τιμζσ των παραμζτρων λειτουργίασ για κάκε μονάδα τθσ εγκατάςταςθσ και πιο 
ςυγκεκριμζνα:  

 Φόρτιςθ ( F/M )  αεριςμοφ, Θλικία ιλφοσ, Τδραυλικι φόρτιςθ κακιηιςεων, Τδραυλικόσ χρόνοσ 
παραμονισ κακιηιςεων. Διαγράμματα λειτουργίασ ανά μονάδα επεξεργαςίασ.  

 Αποδόςεισ (%) των μονάδων επεξεργαςίασ.  



 υμπλθρωμζνα τα ζντυπα που αναφζρονται ανωτζρω ( αποτελζςματα εργαςτθριακϊν αναλφςεων 
και μετριςεων , φφλλο μετριςεων και υπολογιςμϊν απόδοςθσ κ.λ.π. ).  

 χολιαςμό τυχόν αποκλίςεων παραμζτρων λειτουργίασ , με προτάςεισ για κεραπεία εξωγενϊν και μθ 
αιτιϊν.  

 Ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ των παραμζτρων λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων.  

 υμπλθρωμζνα τα δελτία ςυντιρθςθσ – λίπανςθσ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ , τόςο ςε 
ζντυπθ , όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι . 

 Δελτία θμεριςιασ παρουςίασ όλων ανεξαρτιτωσ των εργαηομζνων ανά βάρδια.  

 Σα ςτοιχεία κατανάλωςθσ χθμικϊν, ανά μονάδα και ςυνολικά. Οι δόςεισ των προςτικζμενων χθμικϊν, 
πρζπει να είναι ςτα όρια που προβλζπονται από τθν μελζτθ του ζργου, αν όχι να αναηθτείται 
εξιγθςθ.  

 Σισ καταναλϊςεισ καυςίμων , ενζργειασ κ.λ.π.  

 Σισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ άμμου και εςχαριςμάτων , ςε μθνιαία βάςθ .  

 Μθνιαία καταγραφι λειτουργίασ των αντλιϊν περίςςειασ και ανακυκλοφορίασ. 

 Μθνιαία καταγραφι  και τα  διαγράμματα των Μ.Ο. των τιμϊν των οργάνων μζτρθςθσ οξυγόνου  
(mg/lt) ςτισ δεξαμενζσ αεριςμοφ. 

Επίςθσ κα παραδίδονται κακθμερινά όλα τα  παραςτατικά προμικειασ ( π.χ. δελτία αποςτολισ , τιμολόγια  
κ.λ.π. ), τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθ ΔΕΤΑΛ. 

Άρθρο 14ο: Απαιτοφμενο Ρροςωπικό 

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. Θ 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 υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά 
τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ 
και να το αναπλθρϊςει με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Λ.. 

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. 

Θ 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. 

Σουσ πρϊτουσ δφο μινεσ 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 Μθχανικόσ ΠΕ ι Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ ΠΕ 1 Πλιρθσ 

Χθμικόσ ΠΕ  1 Πλιρθσ 

Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ι Ναυπθγόσ Μθχανικόσ ΠΕ 1 Πλιρθσ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ 1 Πλιρθσ 

Θλεκτρολόγοσ ΔΕ 5 Πλιρθσ 

Εργάτθσ 6 Πλιρθσ 

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 τθν 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.  

Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν διαπιςτωκεί ότι μζροσ του προςωπικοφ του Αναδόχου δεν μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των εργαςιϊν, θ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι 
τθν άμεςθ αποπομπι κάκε ανίκανου απείκαρχου ι και μθ τίμιου μζλουσ (τεχνικοφ υπαλλθλικοφ, 
εργατικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου). ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί, ο κφριοσ του 
ζργου ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ακαταλλιλων προςϊπων με άλλα που κα 
αμείβονται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 

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. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα κατακζτει  μθνιαίο πρόγραμμα ςτθν Δ.Τ. για το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτα 
πλαίςια τθσ παροχισ υπθρεςίασ. Για οποιαδιποτε προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ αλλαγι προγράμματοσ 
κα ενθμερϊνεται και θ Τπθρεςία- Επίβλεψθ. 

Άρθρο 15ο: Ζλεγχοσ από τον Εργοδότη 

Ο Εργοδότθσ κα εκτελεί ελζγχουσ κατά τθν κρίςθ του με ςκοπό να διαπιςτϊςει τθν καλι λειτουργία των 
ΕΕΛ  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 16ο: 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. 

Θ 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 Νόμου. 

Άρθρο 17ο: Συμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία , με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προσ ανάκεςθ παροχι υπθρεςιϊν 
είναι τα παρακάτω. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων , θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ εξισ :  

 Θ φμβαςθ  

 Θ Διακιρυξθ  

 Θ Οικονομικι προςφορά  

 Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων  

 Οι τεχνικζσ πλθροφορίεσ και τα εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, τα οποία κα χορθγθκοφν 
από τθν ΔΕΤΑΛ  ςτον Πάροχο.  

ε κάκε περίπτωςθ , όλων των παραπάνω ςτοιχείων υπεριςχφει θ φμβαςθ, όπωσ κα υπογραφεί μετά τθν 
ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με εξαίρεςθ των διατάξεων αναγκαςτικοφ δικαίου.  

Άρθρο 18ο: Χρόνοσ Ιςχφοσ ςφμβαςησ- Ραράταςη Ιςχφοσ Σφμβαςησ 

Διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ (12) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ.  

Δφναται δε να παρατακεί μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου,  για τισ ίδιεσ 
υπθρεςίεσ και με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
τιμιματοσ χωρίσ τθν δυνατότθτα προςαυξιςεων. 

Θ αναφερόμενθ παράταςθ χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί κατόπιν ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ και των δφο μερϊν και αντίςτοιχθσ παράταςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Για τθν ΔΕΤΑΛ θ εν λόγω παράταςθ δφναται να εγκρικεί - υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Δ.., κατόπιν 
εξουςιοδότθςισ του  από το Διοικθτικό υμβοφλιο και ςχετικισ ειςιγθςθσ του αρμόδιου οργάνου. 

Άρθρο 19ο: Χρονοδιάγραμμα – Ρροθεςμίεσ 

19.1 Ζναρξη εργαςιών  
Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν αρχίηει να υπολογίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο κείμενό τθσ.  

19.2 Τμηματικζσ Ρροθεςμίεσ 



Εκτόσ από τθ ςυνολικι προκεςμία, ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ παρακάτω 
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ. Όλεσ οι τμθματικζσ προκεςμίεσ υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
θμζρα υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτι ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν.  

i. Όχι αργότερα από δζκα πζντε ( 15 ) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ με τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ παραδίδεται βεβαίωςθ / διλωςθ παραλαβισ από τθν Τπθρεςία όλων των διακζςιμων 
ςτοιχείων ςχετικά με το ζργο, ςυνοδευόμενθ από αντίςτοιχο πίνακα , ςτον οποίο παρουςιάηονται τα 
υπόψθ ςτοιχεία και τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. 

ii. Όχι αργότερα από δεκαπζντε ( 15 ) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 
υποβάλλονται ι / και παραδίδονται :  

 οι προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ και γνωςτοποιιςεισ για ανάκεςθ κακθκόντων Σεχνικοφ Αςφαλείασ , 
υντονιςτι Τγιεινισ και Αςφάλειασ και Γιατροφ Αςφαλείασ.  
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