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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  
Ημερομηνία: 20  Μαρτίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 894 

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια   
 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  

τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr   
http:// deyaer.wordpress.com   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια 

σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ», προϋπολογισμού 

60.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με 

α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016 (Α’147) και 

β) τους όρους της παρούσας. 

Η προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 

1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα 

έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας https://deyaer.wordpress.com/. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, Αγ. Παντελεήμονας – 

Μπαρδούνια, Κρανίδι, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού. 

Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων υπηρεσιών αποτυπώνονται στο Τεύχος 

Τεχνικών Δεδομένων, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Προϋπολογισμό της υπηρεσίας 

(CPVS:90481000-2 – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων). 

 

Άρθρο 1 

Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας. 
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1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)  

Οδός: Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια 

Ταχ. Κωδ.: 21300 

Τηλ.: 27540.22945 

Fax: 27540.23391 

1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)  

1.3. Φορέας εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)  

1.4. Προϊστάμενη Αρχή: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ. 

1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών 

υπηρεσιών ή προμηθειών, διέπεται από τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα με την 

παρ. 38 άρθρου 377 του Ν. 4412/16. 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. 29 άρθρου 377 του Ν. 4412/16. 
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 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α’) «Περί κινήτρων δια ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως 

ισχύει. 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (248/Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 Της με αριθμό 74/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, περί έγκρισης διενέργειας 

της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης και της σχετικής δαπάνης. 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Αγ. Παντελεήμονας – 

Μπαρδούνια, Κρανίδι. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία 

προσφορά. 

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Η παρούσα διακήρυξη, 

β) Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  

γ) Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 

δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ε) Ο Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο Εργασιών, 

στ) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

ζ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και 

τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (https://deyaer.wordpress.com/) και να τα παραλάβουν 

από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, Κρανίδι, Νομού 

Αργολίδας, Τ.Κ. 21300, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό 

των 5,00 € (πέντε ευρώ), το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας από τις 8:00 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 

τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο.  

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από το 

Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν στο τηλ. 27540.22945, αρμόδιος υπάλληλος κα. Ευθυμία Τσιφτσιάν. 

 

Άρθρο 5 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές 

και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, στο σύνολο ή μέρος αυτών, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των 

Τεχνικών Δεδομένων.  
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Άρθρο 6 

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

 

Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό - διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 

επί ποινή αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της 158/2016 Απόφασης 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/Β’/16-

11-2016). 

 

Άρθρο 8 

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 316 και 

135 του Ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

5. Τον Προϋπολογισμό – Τιμολόγιο Εργασιών 

6. Η εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας  

 

Άρθρο 9 
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Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών 

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. την ημερομηνία έκδοσης, 

ii. τον εκδότη, 

iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

iv. τον αριθμό της εγγύησης, 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

vi. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

vii. τους όρους ότι: 
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o η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

o ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

viii. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

ix. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι έως και 

τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της 

υπηρεσίας. 

x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας και  

xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. 

στ) Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν 

διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το 

διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 10 

Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής των προσφορών, είτε (α) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε 

(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και 

να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται 

από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική 

γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας. 
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γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (Fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 

των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά συμμετοχής). 

β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών συνοδευόμενη από τεχνικά 

έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

7. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης 

της προσφοράς. 

8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του 

εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

9. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, 

συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην 

προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

10. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

11. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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12. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, 

αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από 

τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 

που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 11 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύρωση 

– Σύναψη σύμβασης – Υπογραφή συμφωνητικού. 

11.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η  εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της 

σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
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γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύμφωνα 

με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης. Στη συνέχεια 

καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών  Προσφορών, καθώς και οι 

λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού.  

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε 

ευθύς αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, είτε σε ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε 

εμφανές μέρος της Υπηρεσίας.  

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν 

αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα.  

Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας,  η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.  

Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.  

11.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης. 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 

13 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 
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11.2.1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

11.2.2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

11.2.3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 

και 23 της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 316 και 317 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, Αγ. Παντελεήμονας – 

Μπαρδούνια, Κρανίδι, Ν. Αργολίδος, Τ.Κ. 21300, τηλ.: 27540.22945 την επομένη της κοινοποίησης 

της κατακυρωτικής απόφασης. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στο άρθρο 

15 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 

να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 

όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 

τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο 

σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 
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4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

6. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και η 

σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο νομιμότητας.  

7. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο 

ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 

μειοδότης. 

 

Άρθρο 14 

Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

14.1.  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

264 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

14.2.  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε 

σφραγισμένα και αριθμημένα έντυπα που χορηγούνται από την Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.  

14.3.  Η προσφορά δίνεται σε € (ευρώ), χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος της 

υπηρεσία για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ και 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ.  

14.4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

14.5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

14.6. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

14.7. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού. 

14.8. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό – Τιμολόγιο Εργασιών. 

14.9.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

14.10. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 

της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν. 4412/2016, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, μετά 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν 

την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 16 

Τρόπος Πληρωμής 
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1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, 

εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ερμιονίδας. 

 

Άρθρο 17 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης 

και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (http://deyaer.wordpress.com) και να τα 

παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, Αγ. Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, 

Κρανίδι Ν. Αργολίδος, Τ.Κ. 21300. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα τοιχοκολληθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

3. Η Διακήρυξη της Σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 

και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. 38, αρθρ. 377, Ν. 4412/16. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 1/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας  λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης, που θα ανατεθεί μετά από διαγωνισμό. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

 Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το έτος 

2017 και συγκεκριμένα τον κωδικό 61-00-32-02 «Επίβλεψη και λειτουργία Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου – Ερμιόνης». 

CPV : 90481000-2 – Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 74/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κρανίδι, 15-03-2017  Κρανίδι, 15-03-2017 

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
 
 
 

Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. 

  

 

Ιωάννης Πάλλης 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 1/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η σύμβαση αυτή αφορά την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασία 
λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης. 

Δηλαδή, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο έλεγχος, η ρύθμιση, η συντήρηση, η επισκευή, η λειτουργία και 
ο χειρισμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης.  

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει με ακρίβεια όλα τα 
συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας. 

ΆΡΘΡΟ 2: Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Ι Σ Χ Υ Ο Υ Σ Α  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις αποφάσεις και τους όρους που έχουν τεθεί από τις 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (π.χ. Φ.Ε.Κ.192/τ.β’/14-03-1997, Φ.Ε.Κ.641/τ.β’/07-08-1991), τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. (Ε.Ο.Κ.271/91, Ε.Ο.Κ.689/91, Ε.Ο.Κ.3/94, Απόφ. 
Ε.Ο.Κ.904/94, Ε.Ε.15-98 κ.λπ.) όπως ισχύουν σήμερα. 

Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων (π.χ. απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – Α.Ε.Π.Ο.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη στο χώρο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. 

Η σημαντικότερη προδιαγραφή είναι η οδηγία 91/271/ΕΟΚ και άρα οι αποφάσεις εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων των Ε.Ε.Λ. και συγκεκριμένα η Α.Ε.Π.Ο. της Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου με αριθμ. πρωτ. 
49298/2180/18-9-2013 και η Α.Ε.Π.Ο. της Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης με αριθμ. πρωτ. 214551/9-12-2016 . Η λειτουργία 
των Ε.Ε.Λ. πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε να τηρούνται πλήρως οι Α.Ε.Π.Ο., οπότε θα θεωρείται 
“ορθή” η λειτουργία των Ε.Ε.Λ. “Εύρυθμη” λειτουργία είναι η ορθή λειτουργία των Ε.Ε.Λ., η οποία 
ελαχιστοποιεί τα κόστη λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών. 

Στόχος του αναδόχου, λοιπόν, είναι η εύρυθμη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ερμιόνης. 

ΆΡΘΡΟ 3: Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης στις Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης. 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με σχετική εμπειρία 
που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες της ανωτέρω εγκατάστασης. 

Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας και οι οδηγίες για την 
εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 

3.1. Ο έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας όλων των μονάδων των 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παρούσα τεχνική έκθεση, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, τις 
Α.Ε.Π.Ο. των εγκαταστάσεων και την ισχύουσα νομοθεσία. 

17PROC005943529 2017-03-20



σ.19/40 

3.2. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, που 
θα κοινοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Για κάθε τέτοια ρύθμιση θα ενημερώνεται η διευθύνουσα το έργο υπηρεσίας. 

3.3. Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων που μπορεί να 
εκτελεστεί επί τόπου. 

3.4. Η συντήρηση όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 

3.5. Οι εργασίες καθαρισμού όλων των επιμέρους μονάδων των εγκαταστάσεων. 

3.6. Η λειτουργία των συστημάτων αφυδάτωσης της κάθε εγκατάστασης. 

3.7. Η λειτουργία των συστημάτων απολύμανσης του τελικού υγρού προϊόντος. 

3.8. Η καταγραφή όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και η μηχανογράφηση αυτού. 

3.9. Η επικοινωνία και ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση για τα συμβάντα, 
πορεία των εργασιών, σφάλματα, προγραμματισμό παραγγελιών υλικών και μηχανημάτων κλπ. 

3.10. Τήρηση των βιβλίων των αρχείων των εγκαταστάσεων. 

3.11. Η διενέργεια δειγματοληψιών για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

3.12. Ο έλεγχος της ποιότητας των απορριπτομένων βοθρολυμάτων. 

3.13. Η παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών με στόχο την παροχή συμβουλών και την 
κινητοποίηση του προσωπικού για αντιμετώπιση ή και πρόληψη εκτάκτων καταστάσεων και βλαβών. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα να απαγορέψει τη χρήση κάθε υλικού, 
εργαλείου, μηχανήματος ή προσώπου που κρίνει ακατάλληλο ή ότι δεν παρέχει ασφάλεια στις 
εγκαταστάσεις, εργασίες και εργατοτεχνικό προσωπικό. 

ΆΡΘΡΟ 4: Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Το προσωπικό που θα οριστεί από τον ανάδοχο θα είναι το απαιτούμενο, ώστε να τηρούνται οι όροι των 
συμβατικών τευχών (Σ.Υ., τεύχος τεχνικών δεδομένων κ.λπ.) 

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό θα αναφέρεται ρητά σε σχετική υπεύθυνη δήλωση και η εμπειρία 
του, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετικές συμβάσεις ή με σχετικά τιμολόγια ή με σχετικές βεβαιώσεις 
εργοδότη. Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργασθεί με περισσότερους του ενός μετά από σχετική 
ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

 Ένας (1) χημικός μηχανικός ή και χημικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τουλάχιστον δέκα έτη 
εμπειρίας σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και σε δειγματοληψίες 
και αναλύσεις λυμάτων. Ο μηχανικός – υπεύθυνος των εγκαταστάσεων θα είναι υπεύθυνος για την 
ασφάλεια του προσωπικού, την καθοδήγηση των υπαλλήλων, την επίβλεψη της εγκατάστασης, τον 
καθημερινό έλεγχο, την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού των 
εγκαταστάσεων. Θα έχει συνεχή και πλήρη εικόνα για τις εγκαταστάσεις, θα κατευθύνει την ομάδα 
εργασίας του αναδόχου, θα καθορίζει μετά προηγούμενης συνεννοήσεως με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., τη 
μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
(διορθωτικές ενέργειες κ.λπ.). Θα έχει την επιστημονική ευθύνη της εγκατάστασης, της τακτικής 
συντήρησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των επιτόπου επισκευών.  

 Ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον οκτώ έτη εμπειρίας σε λειτουργία εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και συντήρηση  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Ένας (1) Μηχανικός Περιβάλλοντος με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως υπεύθυνο 
δειγματοληψιών και αναλύσεων. 

 Ένας (1) Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α' Ειδικότητας (σύμφωνα με Π.Δ. 118/2013) με τουλάχιστον 3 έτη 
εμπειρίας σε συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή σε συντήρηση 
και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

 Συνεργασία με Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται. 
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ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

Για τις εγκαταστάσεις απαιτείται προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί καθημερινή (πενθήμερη) οκτάωρη 
εργασία για τη λειτουργία, καθαρισμό, παρακολούθηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το 
προσωπικό αυτό θα εκτελεί εργασίες επιτήρησης, επιθεώρησης, καθαριότητας, φύλαξης επισκευών 
συντηρήσεων, βαψίματος κ.λπ. Το προσωπικό αυτό δύναται να έχει διάφορα προσόντα και συμβάσεις (πχ. 
Εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, περισσότερες του ενός συμβάσεις/αρμοδιότητες κ.λπ.). Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό και την ορθή και ασφαλή απασχόληση του σύμφωνα με την 
κείμενη εργατική τεχνική νομοθεσία κ.λπ. 

Η ομάδα εργασίας – προσωπικό του αναδόχου θα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε έκτακτου 
προβλήματος, επί 24ώρου για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, 
Κυριακών και αργιών) και θα επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της.  

ΆΡΘΡΟ 5: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Με την έναρξη της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει όλο τον εξοπλισμό των 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδομικό). Εντός τριάντα (30) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγράφως αναφορά για τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου και Ερμιόνης σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Στην 
αναφορά θα περιέχονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα του εξοπλισμού. 

Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα υποβάλλει τακτικό, αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, το οποίο, μετά από 
θεώρηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, θα πρέπει να τηρεί. 

ΆΡΘΡΟ 6: Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  

Ο ανάδοχος, με τη χρήση του προσωπικού του, εξασφαλίζει την εύρυθμη, ορθή, απρόσκοπτη λειτουργία 
των Ε.Ε.Λ. 

Οι εργασίες αυτές θα είναι σύμφωνες με τις εντολές της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

6.1. Ο ανάδοχος οφείλει, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τους εξοπλισμούς/μηχανισμούς αυτών να εκτελεί 
καθημερινούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, μετρήσεις, απαιτούμενες ρυθμίσεις για την εύρυθμη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων: 

- Του συστήματος μεταβολής τροφοδοτούμενης ποσότητας, βιολογικού φορτίου (π.χ. ανάλογα με τη 
λειτουργία των φυσητήρων και της επιστρέφουσας ιλύος). 

- Τον έλεγχο λειτουργίας αυτόματης δοσομετρικής αντλίας υποχλωριώδους νατρίου, τη ρύθμισή του 
και την πλήρωση των δοχείων χλωρίου. 

6.2. Ο ανάδοχος ελέγχει τη λειτουργία των επιμέρους και συνολικών ηλεκτρικών τροφοδοσιών, κινητήρων 
αντλητικών συγκροτημάτων και μεριμνεί για τις εξής ηλεκτρολογικές εργασίες τουλάχιστον σε μηνιαία 
βάση: 

6.2.1. Έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των αυτοματισμών των Ε.Ε.Λ.  

6.2.2. Ορθή συντήρηση του εξοπλισμού από το εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου. 

6.2.3. Έλεγχοι για τη συντήρηση, μέτρηση και έλεγχος λειτουργίας των επιμέρους και συνολικών ηλεκτρικών 
τροφοδοσιών, των κινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων, των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, 
αυτοματισμού και ηλεκτρο-υδραυλικού εξοπλισμού, του βοηθητικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(μονοπολικοί θερμομαγνητικοί διακόπτες βοηθητικά μικρορελέ, τροφοδοτικά τύπου switching, 
μετασχηματιστές, κλέμμενς και λοιπός εξοπλισμός), συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων διασύνδεσης 
των επιμέρους και του συνολικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικά αισθητήρια κλπ.). 

6.3. Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος επισκευών επιδιορθώσεων και συντηρήσεων όλων των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και του εξοπλισμού που διαθέτουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

6.3.1. Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. 

6.3.2. Τα ηλεκτρικά συστήματα (καλωδιώσεις, γεννήτριες, αντλίες, αυτοματισμοί, ρελέ κ.λπ.), τον 
μηχανολογικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

6.4. σε όλα τα αντλιοστάσια, φρεάτια, δεξαμενές των Ε.Ε.Λ.: 

6.4.1. πλύση φρεατίων, αφαίρεση επιπλεόντων και καθαρισμός εσχαρών. 
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6.4.2. Έλεγχος στυπιοθλιπτών, λίπανση αντλητικών συγκροτημάτων, όλα σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

6.4.3. Έλεγχος τριβέων στην υπερθέρμανση. 

6.4.4. Συντήρηση αντλιών (ζυγοστάθμιση, κόμπλερ). 

6.4.5. Έλεγχος απόδοσης κινητήρων. 

6.4.6. Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού στάθμης, ανώτατης στάθμης και καθαρισμός οργάνων. 

6.4.7. Τήρηση της εναλλαγής της εφεδρικής αντλίας κάθε ημέρα. 

6.4.8. Λίπανση συστημάτων περιστροφής, έλεγχος ηλεκτρομειωτήρων, διατάξεων κύλισης (γρανάζια 
ρουλεμάν, καδένες κ.λπ.) και στήριξης. 

6.4.9. Ανά οκτάωρο, οπτικοακουστικός έλεγχος, των κινητήρων και όλων των μηχανολογικών και 
μηχανικών συστημάτων τους καθώς και του περιεχομένου και των σταθμών όλων των δεξαμενών, 
φρεατίων και αντλιοστασίων. 

6.5. στις εσχάρες: 

6.5.1. Καθημερινός καθαρισμός, πλύσιμο με πίεση των ξέστρων της εσχάρας. 

6.5.2. Καθαρισμός συστήματος απαγωγής εσχαρισμάτων και κάδων συλλογής τους. 

6.5.3. Συντήρηση και λίπανση του μηχανισμού χτενών. 

6.6. στους εξαμμωτές και απολιπωτές και το θάλαμο εισόδου: 

6.6.1. καθημερινός έλεγχος λειτουργίας . 

6.7. Τουλάχιστον εβδομαδιαία αφαίρεση ιλύος, καθαρισμός φρεατίων, καναλιών, θυρίδων και 
υπερχειλιστών. 

6.7.1. Έλεγχος συστήματος καταγραφής ροής και καθορισμός αισθητηρίου. 

6.8. στις καθιζήσεις: 

6.8.1. καθαρισμός – πλύση με νερό υπό πίεση των διαφραγμάτων, υπερχειλιστών, μηχανισμού συλλογής 
επιπλεόντων. 

6.8.2. Λίπανση του συστήματος περιστροφής, έλεγχος ηλεκτρομειωτήρα και διατάξεων κύλισης (γρανάζια 
ρουλεμάν, καδένες κλπ). 

6.9. αεριστήρες και δεξαμενή αερισμού: 

6.9.1. έλεγχος αεριστήρων. 

6.9.2. Έλεγχος συστημάτων έδρασης τροφοδοσίας, απομάκρυνσης αέρα κ.λπ. 

6.9.3. Λίπανση κινητήρων. 

6.9.4. Παρακολούθηση της εναλλαγής λειτουργίας των αεριστήρων. 

6.9.5. Καθαρισμός- πλύση καναλιών, θυρίδων με νερό υπό πίεση. 

6.9.6. Έλεγχος των δικλείδων και των διαχυτών τροφοδοσίας με αέρα. 

6.10. στη μονάδα αφυδάτωσης: 

6.10.1. παρασκευή και προσθήκη πολυηλεκτρολυτών για την απόρριψη της περίσσειας ιλύος. 

6.10.2. έλεγχος έκπλυσης της πρέσας. 

6.10.3. Έλεγχος αποθεματικού πολυηλεκτρολύτη και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών για τη σωστή 
αναλογία. 

6.10.4. Έλεγχος της παροχής αντλιών της παχυμένης ιλύος. 

6.10.5. Έλεγχος και καθαρισμός των καναλιών όδευσης των στραγγισμάτων της πρέσας και των αγωγών 
τροφοδοσίας της παχυμένης ιλύος και του πολυηλεκτρολύτη. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως σε κατάλληλο ημερολόγιο εργασιών τη 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για οποιεσδήποτε εργασίες πραγματοποιεί. 

ΆΡΘΡΟ 7: Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν Σ Η  –  Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν  

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνεται με την Α.Ε.Π.Ο. της εκάστοτε Ε.Ε.Λ. και την 
κείμενη ελληνική νομοθεσία. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (19 08 01 – εσχαρίσματα, 19 08 02 – 
απόβλητα εξάμμωσης, 19 08 05 – λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων) αποθηκεύονται 
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προσωρινά σε αντίστοιχους κάδους. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αναλαμβάνει τα κόστη αποθήκευσης και διαχείρισης 
αυτών των αποβλήτων και ο ανάδοχος τον καθαρισμό των χώρων συλλογής και αποκομιδής.  

ΆΡΘΡΟ 8: Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και των χώρων των 
Ε.Ε.Λ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

8.1. Απαγωγή αφρών και λοιπών επιπλεόντων συστατικών από τα έργα εισόδου. 

8.2. Παρακολούθηση του εξαμμωτή για τη χειροκίνητη εξαγωγή της άμμου των εξαμμωτών. Καθαρισμός 
με νερό υπό πίεση και αν χρειάζεται και των καναλιών που τίθεται εκτός λειτουργίας. 

8.3. Ψεκασμός υπό πίεση, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, των κάδων συλλογής των εσχαρισμάτων 
και άμμου για την απομάκρυνση τυχόν αποσυντιθέμενων οργανικών ουσιών. 

8.4. Καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων μέτρησης. 

8.5. Καθαρισμός των αφρών των καναλιών, των φρεατίων, των καθιζήσεων. Καθαρισμός των 
θυροφραγμάτων και υπερχειλιστών τροφοδοσίας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους. 

8.6. Καθαρισμός βανών και αντεπίστροφων βαλβίδων. 

8.7. Οι εργασίες καθαρισμού που απαιτούνται ημερησίως στην υποδοχή βοθρολυμάτων της Ε.Ε.Λ. 
Κρανιδίου. 

8.8. Καθαρισμός του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος, πριν και μετά την 
αποκομιδή της λυματολάσπης προς τελική διάθεση/επεξεργασία. 

8.9. Καθαρισμός  των κτιρίων και περιμετρικά εγκαταστάσεων από χόρτα, σκουπίδια κ.λπ. ώστε ο χώρος 
της συμβατικής εργασίας να εμφανίζει πολιτισμένη εικόνα σε όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι παραπάνω καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται με την απομάκρυνση των λιπών, των εσχαρισμάτων κ.λπ., 
με ό,τι απαιτείται (βυτιοφόρο, κάδος κ.λπ.) 

Απαγορεύεται η χρήση βιοκτόνων χημικών άνευ προηγούμενης άδειας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 9: Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α  

Κάθε μήνα απαιτείται η λήψη δοκιμίων σε κάθε εγκατάσταση και η αποστολή τους στην υπηρεσία την 
ημέρα και ώρα που έχει συμφωνηθεί με την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των 
δειγμάτων από τις Ε.Ε.Λ. στα Κ.Τ.Ε.Λ. ή/και στα γραφεία του κυρίου του έργου. 

Τα έξοδα της αποστολής των δειγμάτων και των αναλύσεων βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Σε  περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει εντολή να τα παραδώσει στην μεταφορική/Κ.Τ.Ε.Λ. τα πληρώνει και εισπράττει τα χρήματα 
από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με την επίδειξη του αντίστοιχου παραστατικού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας προμηθεύει φιάλες δειγματοληψίας, ψυγεία, παγοκύστες, έντυπα, σημάνσεις. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από την είσοδο των λυμάτων (ΕΕΛΚ: αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, ΕΕΛΕ: 
αντλιοστάσιο γήπεδο), τη δεξαμενή αερισμού, την έξοδο, το τελικό υγρό προς διάθεση, τη λυματολάσπη 
και όπου αλλού ζητήσει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. μέσω του εντύπου αποστολής δειγμάτων (ΕΑΠΔ). 

Κάθε φιάλη με δείγμα αριθμείται και περιτυλίσσεται με πλαστική σακούλα την οποία δύναται να παρέχει η 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης. 

Στην Ε.Ε.Λ.Κ. λαμβάνονται επίσης δείγματα και από βοθροφόρα. Το έντυπο συμπλήρωσης των δειγμάτων 
βοθροφόρων θα το προμηθεύει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στον ανάδοχο. Άρνηση του βυτιοφορέα να παραδώσει δείγμα 
δηλώνεται στο έντυπο ως “άρνηση” και συνεπάγεται και απαγόρευση απόρριψης λυμάτων στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

• Οποιαδήποτε αλλαγή, γεγονός, ή παρατήρηση που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δειγματοληψία 
αναφέρεται από τον δειγματολήπτη. 

• Ο δειγματολήπτης συμπληρώνει δύο αντίγραφα. 

Τα δείγματα θα παραδίδονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το αργότερο μέχρι την 10:00 πρωινή. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιπλέον δειγματοληψία και ανάλυση, 
οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την πραγματοποίηση της δειγματοληψίας 
και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη οποιουδήποτε δείγματος ζητήσει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 10: Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ  -  Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ  

Ο ανάδοχος διενεργεί μετρήσεις/ παρατηρήσεις σε καθημερινή βάση των κάτωθι παραμέτρων: 
Καθιζάνοντα στερεά κατά Imhoff 
Επιπλεόντων – αφρών στην δεξαμενή αερισμού και στις δεξαμενές καθίζησης 
Παροχόμετρα εισόδου και εξόδου 
Υπολειμματικό χλώριο στην έξοδο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

Αυτές και άλλες μετρήσεις/παρατηρήσεις θα τις αναφέρει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε καθημερινή βάση στο 
ημερολόγιο εργασιών. 

ΆΡΘΡΟ 11: Β Λ Α Β Ε Σ  -  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ /  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ω Ν  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως τη συντήρηση των μηχανημάτων και όλου του εξοπλισμού (όπως 
καθαρισμός/τρίψιμο, λίπανση, αντιδιαβρωτική προστασία, βαφή μεταλλικών στοιχείων ή εξαρτημάτων, 
αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων κ.λπ.) με δικά του έξοδα. Η συντήρηση θα γίνεται βάσει των οδηγιών 
των κατασκευαστών των μηχανημάτων και υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου μηχανικού και σύμφωνα 
με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

11.1. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες συντήρησης διενεργούνται επί τόπου από τον ανάδοχο. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

11.1.1. Στερέωσης- στήριξης- εγκατάστασης- αντικατάστασης κινητών και ακίνητων μεταλλικών ή άλλων 
εξαρτημάτων/ αντικειμένων (περιλαμβανομένων εργασιών διάτρησης) 

11.1.2. Ηλεκτρολογικές βλάβες (πλην των περιελίξεων και περιπτώσεων όπου απαιτείται βαρύς 
εξοπλισμός και εργασίες συνεργείου που δεν διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) 

11.1.3. Μηχανουργικές βλάβες (πλην εργασιών όπου απαιτείται βαρύς εξοπλισμός μηχανουργείου) 

11.1.4. Εργασίες βαφής, τριψίματος, καθαρισμού, αντιδιάβρωσης 

Για τις ως άνω εργασίες, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία (τροχούς, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, τρυπάνια κλπ). 

11.2. Η προμήθεια των ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθορίζεται αναλυτικά παρακάτω. 

11.3. Σε περίπτωση που οι επισκευές ή βλάβες δε γίνεται να επισκευαστούν επιτόπου και απαιτούν 
ειδικό εξωτερικό συνεργείο (σε περίπτωση προβλημάτων των περιελίξεων κινητήρων, αναγκαιότητας 
χρήσης τόρνου κ.λπ.) ο εξοπλισμός θα αποστέλλεται, με εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., σε εξειδικευμένες 
εγκαταστάσεις και συνεργεία για επισκευή/συντήρηση, με επιβάρυνση του κυρίου του έργου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει συνεργείο επισκευής και κατόπιν να φορτώνει 
τον εξοπλισμό, με εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., στην μεταφορική εταιρεία που συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Από 
αυτό εξαιρούνται οι ειδικές εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα και οι βλάβες που έχουν 
προκληθεί από σφάλμα ή αμέλεια του αναδόχου και οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 

11.4. Η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, φόρτωση, τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του 
εξοπλισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συναρμολόγηση, 
αποσυναρμολόγηση, φόρτωση, τοποθέτηση εξοπλισμού από και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει με ιδία επιβάρυνση τις εν 
λόγω εργασίες.  

11.5. Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας έχει δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω τακτικές ή έκτακτες σχετικές εργασίες, 
να ζητήσει αλλαγή του ρυθμού των εργασιών αυτών, ακόμα και αν δεν έχουν επισημανθεί στην αναφορά 
του αναδόχου. Ο ανάδοχος σε αυτή τη περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εντολές της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

11.6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως και άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για 
οποιεσδήποτε εργασίες προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν καθώς και για τις προκύπτουσες βλάβες 
στις εγκαταστάσεις. 
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11.7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί 
24ώρου για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών. 
Οφείλει να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί (από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ή εκ των πραγμάτων) για την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας της μονάδας. 

11.8. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα για την τοποθέτηση, εγκατάσταση, σύνδεση ή αποσύνδεση, 
αποθήκευση του εξοπλισμού που επιστρέφει από επισκευή/συντήρηση ή του νέου εξοπλισμού, εκτός των 
εξόδων που αφορούν χρήση ειδικών μηχανοκίνητων οχημάτων, δηλαδή γερανούς, ανυψωτικά, εκσκαφείς, 
φορτηγά. 

11.9. Σε περίπτωση που κάποια βλάβη/ επισκευή κ.λπ. απαιτεί ειδικά μηχανήματα, συνεργεία κλπ., ο 
ανάδοχος ενημερώνει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ότι απαιτούνται και δεν καλύπτει τα έξοδα ο ίδιος. 

11.10. Αν για έκτακτους λόγους, κάποια βλάβη αποκατασταθεί από τον κύριο του έργου, ενώ ο ανάδοχος 
είναι υπόχρεος σύμφωνα με τη σύμβαση, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δηλώνει την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας και 
χρεώνει (με κοινοποίηση) στον ανάδοχο την αδυναμία του αναδόχου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Ο 
ανάδοχος οφείλει να εξοφλήσει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το κόστος αποκατάστασης των σχετικών βλαβών. 

Αν η αποκατάσταση κάποιας βλάβης δεν έχει προβλεφθεί από την παρούσα μελέτη οι τεχνικές οδηγίες θα 
δοθούνε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

ΆΡΘΡΟ 12:  Κ Α Τ Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Δ Α Π Α Ν Ω Ν  

12.1. Ο αναδεικνυόμενος εκ του διαγωνισμού ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια πάσης 
φύσεως υλικών και εξοπλισμού και εκτέλεση εργασιών όπως: 

12.1.1. Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (μάσκες και φίλτρα, φόρμες, στολές γάντια, γαλότσες, 
κράνη), Αναλώσιμα υλικά (όπως σακούλες, κολλητικές ταινίες, καθαριστικά) 

12.1.2. Φορητά εργαλεία και όργανα μέτρησης (όπως πινέλα, καθαριστικά, κατσαβίδια, κλειδιά, σκάλες, 
πολύμετρα, κ.λπ.), τα οποία τα διαθέτει στο προσωπικό του. 

12.1.3. Όλα τα υλικά, μηχανήματα και εξαρτήματα για τις ειδικές περιπτώσεις εργασιών που 
περιγράφονται στις ειδικές εργασίες. 

12.1.4. Λιπαντικά (όλα) 

12.1.5. Χρώματα, αντισκωριακά, διαλυτικά 

12.1.6. Μέσα (π.χ. αυτοκίνητο) και καύσιμα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του 

12.1.7. Φόρτωση και μεταφορά αντικειμένων βάρους <100 kg 

12.1.8. Κλειδιά και λοιπά μέσα ασφάλισης κτιρίων και εξοπλισμού 

12.2. Δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον κύριο του έργου είναι οι παρακάτω: 

12.2.1. Ηλεκτρική ενέργεια και νερό 

12.2.2. Αποκομιδή και διαχείριση επεξεργασμένων ιλύων και λοιπών παραπροϊόντων της εγκατάστασης. 

12.2.3. Προμήθεια απολυμαντικών επεξεργασμένου τελικού προϊόντος και κροκιδωτικών. 

12.2.4. Προμήθεια βασικών ανταλλακτικών, που προβλέπονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και 
από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. 

12.2.5. Αμοιβή εξειδικευμένων συντηρήσεων και επισκευών, όπου απαιτούνται ειδικά εξωτερικά 
συνεργεία και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτόπου (σε περίπτωση προβλημάτων των περιελίξεων, 
αναγκαιότητας χρήση τόρνου κ.λπ.). 

12.2.6. Μεταφορά του εξοπλισμού σε ειδικά εξωτερικά συνεργεία και η μεταφορά υλικών. 

12.2.7. Χρήση ειδικών οχημάτων (βυτιοφόρα), κινητών ή χωματουργικών (εκσκαπτικά) και ανυψωτικών 
μηχανημάτων (γερανοί, για εξοπλισμό μεγαλύτερο των 100Kgr). 

12.2.8. Εργασίες οικοδομικές για την επισκευή οικοδομικών εγκαταστάσεων. 

12.2.9. Ανταλλακτικά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

12.2.10. Ανταλλακτικά υδραυλικού εξοπλισμού 

12.2.11. Νέος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

12.2.12. Ειδικές συντηρήσεις - επισκευές που απαιτούν εξωτερικά συνεργεία 
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ΆΡΘΡΟ 13: Μ Ε Τ Ρ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ  

Από τον ανάδοχο και το προσωπικό λειτουργίας των εγκαταστάσεων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα 
ασφάλειας και υγιεινής (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής), ώστε να 
αποφεύγονται ατυχήματα. Τα μέτρα αυτά αφορούν το εργαζόμενο προσωπικό, τους διερχόμενους πολίτες 
και οχήματα και τις παρακείμενες ή επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 
υποχρεώσεις του αναδόχου: 

13.1. Εργασίες εξωραϊσμού των χώρων της Μονάδας για λόγους ασφαλείας, λειτουργικότητας και 
ευπρεπούς παρουσίας. 

13.2. Στην Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ερμιόνης πρέπει να διατηρείται όλο το απαιτούμενο φαρμακευτικό 
υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο προσωπικό ή σε τρίτο με δαπάνες του αναδόχου. 

13.3. Να τηρείται ο εμβολιασμός των εργαζομένων. 

13.4. Όλοι οι εργαζόμενοι να τηρούν σχολαστικά τους όρους υγιεινής και να μην έρχονται σε επαφή με 
λύματα κ.λπ., να φορούν τα απαιτούμενα γάντια, φόρμες μίας χρήσεως. 

13.5. Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σωσίβια σε όλες τις δεξαμενές. 

13.6. Να τηρούνται οι όροι υγιεινής κατά την αποκομιδή της λάσπης και της εσχάρωσης. 

13.7. Να τηρείται η χλωρίωση στην έξοδο και ιδίως σε περίπτωση εργασιών σε αυτή. 

13.8. Να ελέγχεται η αποθήκευση χλωρίου, κροκιδωτικών κ.λπ. και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας των 
προμηθευτών. 

13.9. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες και να παρακολουθείται ο χρόνος ισχύς 
τους. 

13.10. Να ελέγχονται οι γειώσεις. 

13.11. Να τηρούνται οι οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων – ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

13.12. Να υπάρχουν, να ανανεώνονται και να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας 
(μάσκες και φίλτρα τους, στολές, σκάφανδρα, γάντια, κράνη, γαλότσες, κλπ). 

13.13. Να κλειδώνουν όλες οι εγκαταστάσεις. 

13.14. Να έχει ορισμένο ο ανάδοχος και να τηρούνται οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία. 

Με τη σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατυχήματα 
συμβούν στον εργασιακό χώρο και για την αποκατάσταση οποιονδήποτε ζημιών στο προσωπικό του. 
Υποχρεώνεται για την πλήρη αποκατάσταση όσων πληγούν από άστοχες ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή 
του προσωπικού του, με δική του επιβάρυνση. 

Εξαιρείται της ευθύνης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και εκείνη δεν έχει 
πραγματοποιήσει προμήθειες και επισκευές που οφείλει σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. Ο 
ανάδοχος δεν έχει ευθύνη φύλαξης των εγκαταστάσεων εκτός ωραρίου του προσωπικού και δε φέρει καμία 
ευθύνη σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής, εκτός αν έχει αποτύχει να ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το 
ωράριο του προσωπικού του σε καθημερινή βάση. 

ΆΡΘΡΟ 14:  Γ Ν Ω Σ Η  Ε Π Ι Τ Ο Π Ι Ω Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν - Ε Π Ι Κ Λ Η Σ Η  

Οι διαγωνιζόμενοι πριν τη σύνταξη της προσφοράς τους ενδείκνυται να επισκεφτούν και να εξετάσουν τις 
εγκαταστάσεις έως πέντε (5) ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών, ώστε να έχουν πλήρη γνώση των 
συνθηκών τους. 

Με τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι, θεωρείται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών στις 
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί: 

1. Άγνοια των συνθηκών εργασίας στους χώρους εργασίας 

2. Αιτίες αεργίας του προσωπικού του. 

3. Κωλύματα πληρωμών λόγω καθυστερήσεων πληρωμών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
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4. Μείωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την σύμβαση του λόγω π.χ. της έκπτωσης που 
έκανε. 

5. Καθυστέρηση των εργασιών ή μη ορθή λειτουργία αν δεν έχει πρότερα ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 15:  Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α  

15.1. ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Απαιτείται καθημερινή τήρηση ημερολογίου εργασιών με αναλυτική καταγραφή των ενεργειών που 
λαμβάνουν χώρα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες συνθήκες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία που καταγράφονται στο ημερολόγιο: ποιοτικές παράμετροι (οσμή, 
χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων), παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, κατάσταση 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη 
λειτουργία αερισμού, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, της περίσσειας ιλύος, του συστήματος 
απολύμανσης των εξερχομένων, της πάχυνσης και της αφυδάτωσης. Επίσης, θα καταγράφονται στο ίδιο 
δελτίο παρατηρήσεις σχετικά με ασυνήθιστη συμπεριφορά εξοπλισμών, έκτακτες συνθήκες και 
προβλήματα ή βλάβες και διορθωτικές εντολές και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα προληπτικού ή 
κατασταλτικού τύπου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμπλήρωσης που του 
παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Επίσης απαιτείται η τήρηση των θεωρημένων βιβλίων των αρχείων των εγκαταστάσεων, που θα διατεθεί 
από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

15.2. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς της κατάστασης των εγκαταστάσεων και του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού: Θα επισημαίνονται οι απαιτούμενες επισκευές, διορθωτικές ενέργειες, 
επεμβάσεις και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις και για κάθε μέρος του εξοπλισμού συγκεκριμένα.   

15.2.1. Με τις εκθέσεις αυτές ο ανάδοχος θα αιτείται και την προμήθεια των ανταλλακτικών, υλικών, 
αναλώσιμων επισκευών μεταφορών κλπ όπως προβλέπεται από τη παρούσα. 

15.2.2. Μέσω των εκθέσεων θα προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες και συντηρήσεις των 
εγκαταστάσεων. Οι μηνιαίες εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τη χρήση των χημικών και ενέργειας λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων, χρήση αναλώσιμων και ανταλλακτικών. Η ΔΕΥΑΕΡ υποχρεούται να παρέχει οτιδήποτε 
στοιχεία ζητηθούν από τον ανάδοχο για την σύνταξη των εκθέσεων αυτών.  

15.2.3. Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων και παραπροϊόντων. 

15.2.4. Θα σχολιάζεται η απόδοση της κάθε Ε.Ε.Λ. και οι λόγοι αυτής της απόδοσης των αποτυχιών. Θα 
αναφέρονται και θα σχολιάζονται επίσης όλα τα συμβάντα κατά το διάστημα αναφοράς της έκθεσης και 
τυχόν αποτυχίες επιτυχίες κλπ του αναδόχου η επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΕΡ και τα τυχόν προβλήματα που 
προέκυψαν και υπάρχουν. 

15.2.5. Θα αναφέρονται πλήρως όλα τα εργαλεία και τα μέσα, τα οποία έχουν εισαχθεί στις Ε.Ε.Λ. και 
ανήκουν στον ανάδοχο. 

15.2.6. Η πρώτη έκθεση θα αναφέρει και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας όλου του 
υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
Οι θεωρημένες, από τη διευθύνουσα υπηρεσία, εκθέσεις θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τους λογαριασμούς 
του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τις ανάγκες προγραμματισμού 
των παραγγελιών για τα υλικά και χημικά για τα οποία βαρύνεται η ίδια σύμφωνα με αυτόν τον 
διαγωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

15.3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στο τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση, η οποία θα καταδεικνύει τη 
συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 16: Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  - Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η  

16.1. Υπεύθυνος επικοινωνίας/συντονιστής είναι ο υπεύθυνος μηχανικός που θα ορίσει ο ανάδοχος. 
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16.2. Η επικοινωνία γίνεται γραπτώς και συνιστάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Τηλεφωνικώς σε έκτακτες περιπτώσεις, ωστόσο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται και γραπτώς. 

16.3. Χρόνος απόκρισης στην επικοινωνία είναι δύο εργάσιμες ημέρες. Χρόνος απόκρισης σε εντολές της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι δύο εργάσιμες ημέρες, εκτός αν ο ανάδοχος δηλώσει καθυστέρηση. Ο ανάδοχος δύναται 
να προσδιορίζει αιτιολογημένα και γραπτώς τον χρόνο απόκρισης του σε περιπτώσεις προγραμματισμένων 
επισκευών συντηρήσεων κλπ. 

Χρόνος επίσκεψης σε “συνηθισμένες” βλάβες είναι 2 ημέρες. Συνηθισμένες είναι οι βλάβες οι οποίες δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. ή σε κίνδυνο εγκαταστάσεις ή πρόσωπα. 

Όλες οι άλλες βλάβες κρίνονται επείγουσες και χρόνος απόκρισης και επίσκεψης της βλάβης είναι 2 ώρες. 

16.4. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. μηχανήματα, αναλώσιμα κλπ όπως προβλέπονται 
στη σύμβαση μέσω γραπτής και αιτιολογημένης επικοινωνίας. 

16.5. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δύναται να ζητήσει πρόσβαση ή ενέργειες του προσωπικού της και των συνεργατών της 
στους χώρους του αναδόχου τηρώντας το χρονικό διάστημα επικοινωνίας και μετά από συνεννόηση με τον 
ανάδοχο και με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα την ενημερώνει πλήρως για τα συμβάντα στις Ε.Ε.Λ. 

16.6. Αν κάποια υλικά/ μέσα εργαλεία δεν αναφέρονται στην παρούσα, ο ανάδοχος των εργασιών θα 
προτείνει για την κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα υλικά ή τον εξοπλισμό. Εννοείται, ότι απαιτείται έγκαιρη 
ενημέρωση του κύριου του έργου προκειμένου να προβεί σε προμήθειες εξοπλισμού, υλικών, 
ανταλλακτικών, πολυηλεκτρολύτη κ.λπ. 

16.7. Ο ανάδοχος θα δώσει τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και τηλέφωνα επικοινωνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΆΡΘΡΟ 17: Π Ο Ι Ν Ε Σ  

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δύναται: 

17.1. να επιβάλλει πρόστιμα στον ανάδοχο για κάθε υπέρβαση των ορίων της Α.Ε.Π.Ο. που οφείλεται σε 
αμέλεια, ολιγωρία, κακή λειτουργία (εσκεμμένη ή μη) των Ε.Ε.Λ. 

17.2. να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο για την μη τήρηση ή παραβίαση των όρων του διαγωνισμού και 
μετέπειτα της σύμβασης (π.χ. για την μη ανταπόκριση του σε επικοινωνία με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.).  

17.3. να χρεώσει εργασίες ή υλικά για τις οποία αμέλησε ή δεν ενήργησε ο ανάδοχος και τις διεκπεραίωσε 
με ιδία μέσα. 

17.4. να ζητήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για μόλυνση ή ζημίες που τις προξένησαν οι ενέργειες 
αυτού (π.χ. απόρριψη λυμάτων στο περιβάλλον, ζημίες από ελλιπή/καθυστερημένη συντήρηση, ολιγωρία 
στη λειτουργία). 

17.5. Η ευθύνη του αναδόχου αποσοβείται εφόσον ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για κάποιο πρόβλημα/θέμα 
και προκύπτει μέσω της σύμβασης/όρων του παρόντος ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
(π.χ. εφόσον ενημερώσει για κίνδυνο ατυχήματος λόγω εργασιών που υποχρεούται η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να 
εκτελέσει). 

ΆΡΘΡΟ 18:  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

Γενικότερες οδηγίες για την εκτέλεση του έργου παρουσιάζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 74/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κρανίδι, 15-03-2017  Κρανίδι, 15-03-2017 

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
 
 
 

Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. 

  

 

Ιωάννης Πάλλης 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ  

  
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  

Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 1/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 :  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

1.1. Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις). 

Κύριος του Έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) 

Εργοδότης – Αναθέτουσα/Προϊσταμένη Αρχή είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) ή (Π.Α.), που έχει έδρα στο ΚΡΑΝΙΔΙ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Άγιος Παντελεήμονας - Μπαρδούνια, Τ.Κ. 21300. 

Διευθύνουσα/επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Ανάδοχος το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης η προβλεπόμενη από τη σύμβαση, αμοιβή του 
αναδόχου. 

Σύμβαση: το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό που θα 
υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

1.2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (E.Σ.Υ.) 

Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο. Το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Τεύχος τεχνικών δεδομένων».  

ΆΡΘΡΟ 2: Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Ε Ρ Γ Ο Υ  

Η σύμβαση αυτή αφορά την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης. 

Το αντικείμενο του έργου αποτελείται από τις επιμέρους εργασίες για τον έλεγχο, παρακολούθηση, 
λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των Ε.Ε.Λ. 
Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης. 

ΆΡΘΡΟ 3: Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  

Τα συμβατικά τεύχη, μαζί με όλα τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά και τα συμπληρώνουν, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί. Η ισχύς των συμβατικών στοιχείων 
φαίνεται παρακάτω: 
 Συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και κύριου του έργου. 
 Οικονομική προσφορά αναδόχου. 
 Οι ισχύουσες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και Ερμιόνης. 
 Διακήρυξη. 
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 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 
 Προϋπολογισμός. 

Σε περίπτωση διαφωνίας κυρίου του έργου και αναδόχου και ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων 
υπερισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 4: Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

4.1. Τόπος εκτέλεσης 

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης αποτελούν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κρανιδίου και 
Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες.  

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται καθημερινά 
σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4.2. Υπογραφή της σύμβασης. 

Η σύμβαση θα υπογραφεί από την πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και όσον αφορά τον ανάδοχο από τον 
εξουσιοδοτημένο (κατά το στάδιο της ανάθεσης) εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπο, με τις ίδιες αρμοδιότητες με 
το νόμιμο εκπρόσωπο, αν δεν έχει ήδη οριστεί. 

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου αποστέλλεται σχετικό έγγραφο από τον ανάδοχο στον κύριο του 
έργου, στο οποίο επισυνάπτεται σχετική απόφαση των οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της 
ομάδας επίβλεψης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Αποστολή εγγράφων, εντολών κ.λπ. είναι σε ισχύ, εφόσον γίνουν πριν τη γνωστοποίηση τροποποίησης 
στοιχείων και προσώπων. 

ΆΡΘΡΟ 5: Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, των ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων, της μελέτης 
των έργων, των κατασκευαστικών σχεδίων και των συμβατικών τευχών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης και 
επισκευής των εγκαταστάσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή 
να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία. Το πρόγραμμα θα διορθωθεί, θα συμπληρωθεί και θα 
εγκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες, συμβουλές και να παρέχει κάθε υποστήριξη 
που κρίνει χρήσιμη η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

ΆΡΘΡΟ 6: Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον 
κύριο του έργου για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και συντήρηση της κάθε 
εγκατάστασης. Στο έγγραφο ενημέρωσης θα επισυνάπτονται και οι συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό. 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με τη σχετική εμπειρία 
που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί στο 
συνεργείο του τον ανάλογο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνικών μέσων και να παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε ημερήσια βάση στις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
παρούσα και το τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

Οι υπεύθυνοι της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής 
γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα. 
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Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ’ άτομο και της 
νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

6.2. ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών 
δεδομένων και αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του 
προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η 
διευθύνουσα υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά 
την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας 
και να το αναπληρώσει με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

6.3. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί 24ώρου για όλες τις ημέρες 
του χρόνου (ανεξάρτητα από αργίες κ.λπ.), να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί, από τον 
υπεύθυνο μηχανικό ή τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της μονάδας 
με το προσωπικό του αναδόχου. 

6.4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή 
την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους (τεχνικού υπαλληλικού, εργατικού 
προσωπικού του Αναδόχου).  

ΆΡΘΡΟ 7: Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Η  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου θα παρακολουθεί συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και της εξέλιξης της σύμβασης. 

7.1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και οι οδηγίες για την εκτέλεση 
και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες του έργου. 

Η Δ.Ε.Υ.Α έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων 
της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, μηχανήματος 
ή προσώπου κρίνει ακατάλληλο για την χρήση του ή δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο, τις εργασίες και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό. 

7.2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. - ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού και ο μηχανικός – υπεύθυνος των εγκαταστάσεων θα συναντιέται 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α., σε τακτικές καθορισμένες 
συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, 
συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων. 

ΆΡΘΡΟ 8: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

Ο κύριος του έργου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη των εργασιών και τα προβλήματα που 
τυχόν προκύπτουν στις εγκαταστάσεις ή/και στους μηχανισμούς των Μονάδων κ.λπ. 

ΆΡΘΡΟ 9: Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
συμβατικών υποχρεώσεων: 
 για την ποιότητα των προϊόντων της εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

ισχύουσες Α.Ε.Π.Ο. των εγκαταστάσεων, εφόσον καθορίζεται από τις δικές του αποκλειστικά ενέργειες 
και δεν παρεμβάλλονται έκτακτα γεγονότα ή καταστάσεις που δεν μπορούν να καθοριστούν από τον 
ίδιο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι υπαίτιος για συστηματική μη τήρηση της ποιότητας των 
προϊόντων της εγκατάστασης (υγρό εξερχόμενο προϊόν προς διάθεση και τη λυματολάσπη) υπάρχει 
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ουσιαστικός λόγος διάλυσης της σύμβασης, έκπτωσης του αναδόχου και κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των υπαλλήλων για την ορθή λειτουργία του 
εξοπλισμού του έργου και φυσικά για τον έλεγχο, παρακολούθηση και τεχνική συντήρηση και επισκευή 
του εξοπλισμού των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, την τήρηση των ημερολογίων και όλων των 
όρων της σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα υλικά και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση. 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες κανονισμούς, επίσημες εθνικές προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
 Απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση του κύριου του έργου προκειμένου να προβεί σε προμήθειες. 
 Θα πρέπει στο έργο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να 

αποφεύγονται ατυχήματα και τα οποία περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και 
υγιεινής των Δημοσίων Έργων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τη διευθύνουσα υπηρεσία και τον κύριο του έργου, σε ό,τι του 
ζητηθεί και έχει σχέση με τη σύμβασή του. 

Ο έλεγχος της διευθύνουσας υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που παρατηρηθούν κατά τον τελικό έλεγχο. 

ΆΡΘΡΟ 10: Α Μ Ο Ι Β Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

10.1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του, την οποία θα εγκρίνει το 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ανάλογα με τις πιστοποιούμενες υπηρεσίες, θεωρημένες από την διευθύνουσα 
υπηρεσία, που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα. 
Η αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει τις δαπάνες εξόδων του προσωπικού του, των ασφαλιστικών 
εισφορών τους, των μετακινήσεων τους και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και 
παράδοση των εργασιών. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

10.2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει μηνιαίους λογαριασμούς πληρωμής με το 
πληρωτέο ποσό και τον αναλογών Φ.Π.Α. 
Οι λογαριασμοί και οι εκθέσεις ελέγχονται, θεωρούνται και εγκρίνονται από την διευθύνουσα υπηρεσία σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά ημερολογιακών ημερών από την κατάθεσή τους από τον ανάδοχο. 
Με την έγκριση του λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τιμολόγιο θεωρημένο από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας αν 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, όπως ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ. όταν πρόκειται για  νομικό  πρόσωπο (οι συμπράξεις και 
κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους) και ό,τι άλλο νόμιμο 
δικαιολογητικό απαιτηθεί από την οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται σε ένα τρεις μήνες από την έγκρισή τους (ρητή ή σιωπηρή, με παρέλευση 
ενός μήνα από την υποβολή του και χωρίς να υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις) και αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και μετά των σχετικών 
εγκρίσεων, πέραν του μήνα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. 

10.3. ΝΟΜΙΣΜΑ. 
Τα τιμολόγια, οι λογαριασμοί και οι πληρωμές θα είναι σε εκφρασμένα σε ευρώ και σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς 5% επί του 
συμβατικού τιμήματος χωρίς του Φ.Π.Α. 

Αν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, απαραίτητα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική 
αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.  

11.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης, 
τις απαιτήσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους 
των εγγυήσεων. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. μετά από σχετική εισήγηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του 
εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημιά μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 2 :  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α - Ζ Η Μ Ι Ε Σ  

Όλο το προσωπικό που σχετίζεται με την σύμβαση πρέπει να είναι ασφαλισμένο, με ευθύνη του αναδόχου. 

Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού του αναδόχου, δεν επιβαρύνεται ο κύριος του έργου με σχετική 
ευθύνη και αποζημιώσεις. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος προβεί σε ζημιές της εγκατάστασης, έργων κοινής ωφέλειας, ξένης 
περιουσίας, μεταφορικών μέσων ο κύριος του έργου δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να 
επιβαρυνθεί με σχετική αποζημίωση. 

Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο και με 
δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου, 
το κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Οι ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του κυρίου του έργου ή οφείλονται σε παραλείψεις του 
βαρύνουν τον ίδιο. 

ΆΡΘΡΟ 13: Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ  

Οι επισκέπτες της εγκατάστασης, εκτός αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων,  θα πρέπει να έχουν την ανάλογη 
άδεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και θα είναι έγκαιρα ενημερωμένος και ο 
ανάδοχος. Το ωράριο των επισκέψεων θα είναι σύμφωνο με το ωράριο εργασίας του προσωπικού του 
αναδόχου.  

Οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν  τα μέτρα ατομικής ασφάλειας και υγιεινής. 

ΆΡΘΡΟ 14: Ε Κ Π Τ Ω Σ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  

Όταν ο ανάδοχος παραβιάζει κάποιον από τους όρους της σύμβασης, δηλαδή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις 
του κηρύσσεται έκπτωτος με σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Μετά την απόφαση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 5 :  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

15.1. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση μονομερώς. 

15.2. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο κύριος του έργου- εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, αν δεν 
εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κ.λπ. 
Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της 
προϊσταμένης αρχής. 

15.3. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η λήξη της σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του αναδόχου που 
εκδίδεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον 
ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 
Η παραλαβή γίνεται εντός ενός μηνός από την έκδοση της βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών.  

Μετά την απόφαση παραλαβής των εργασιών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο. 

Υπάρχει δυνατότητα και τμηματικής παραλαβής των εργασιών, με σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, 
μετά από αίτηση του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου του έργου. 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 6 :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  

Η επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η σύμβαση και όλα τα έγγραφα επικοινωνίας οφείλουν 
να συντάσσονται στην ελληνική. 

Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές μεταξύ εργοδότη και αναδόχου 
επιλύονται κατά τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία. Η διοικητική και δικαστική διαδικασία δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση ή το νόμο. 

Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα έλθουν σε γνώση του με την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 74/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κρανίδι, 15-03-2017  Κρανίδι, 15-03-2017 

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
 
 
 

Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. 

  

 

Ιωάννης Πάλλης 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 1/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  –  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 7 :  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ  

Ενδεικτικά για τον υπολογισμό των δαπανών που απαιτούνται για τις εργασίες μικρής κλίμακας για τη 
λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή και παρακολούθησης των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης, 
παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας: 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΗΝΕΣ ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(Ε.Ε.Λ.) ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

9 60.000€ 

Φ.Π.Α. 24%  14.400€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  74.400€ 

 

ΆΡΘΡΟ 18: Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένης, και εγκεκριμένης από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εργασίες. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και περιλαμβάνουν: 

Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τους όρους των συμβατικών τευχών και της διακήρυξης και κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς, 
που είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 

Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται: 
 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες 

και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ κ.λπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων 
λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, 
συνεργείων κ.λπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες για την επιδιορθωτική και προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Οι δαπάνες για την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών 
ή βλαβών που οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου. 

 Η δαπάνη για μετάκληση οποιονδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών μεταξύ 
αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 
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 Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί 
περιουσίας τρίτων. 

 Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το 
εργαζόμενο προσωπικό  που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες και μέσα 
ατομικής προστασίας εργαζομένων (μάσκες και φίλτρα, φόρμες, στολές γάντια, γαλότσες, κράνη), 
Αναλώσιμα υλικά (όπως σακούλες, κολλητικές ταινίες, καθαριστικά), κλειδιά και λοιπά μέσα ασφάλισης 
κτιρίων και εξοπλισμού. 

 Η κατοχή και χρήση φορητών εργαλείων και οργάνων μέτρησης, τα οποία οφείλει να διαθέτει το 
προσωπικό του αναδόχου. 

 Όλα τα λιπαντικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των μηχανημάτων κ.λπ., τα χρώματα, 
αντισκωριακά και διαλυτικά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τον εξωραϊσμό των χώρων των 
εγκαταστάσεων. 

 Τα μέσα και τα καύσιμα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων. 
 Τα μέσα και ό,τι απαιτείται για τη μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξοπλισμού και 

αντικειμένων μικρότερα των 100 Kg. 
 Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιου λειτουργίας, 

βιβλίων αρχείου και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από τα συμβατικά τεύχη ή τυχόν 
απαιτηθούν από την επίβλεψη. 

Και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 74/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κρανίδι, 15-03-2017  Κρανίδι, 15-03-2017 

Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
 
 
 

Σουσάνα Καρανικόλα, 
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. 

  

 

Ιωάννης Πάλλης 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 1/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

 

ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΔΔΔ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    
ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ    

  

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
  

Διεύθυνση: Άγ. Παντελεήμονας - Μπαρδούνια Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ  
τηλ.: 27540 22945, 22972  
Fax: 27540 23391  

e-mail: dkranid@otenet.gr Διάρκεια: Εννέα (9) Μήνες 
http:// deyaer.wordpress.com   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: …/2017 Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2017 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 9 :  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Προσφέρεται ως κατ’ αποκοπή τίμημα για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ερμιόνης και Κρανιδίου και όλες τις εργασίες, 

όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

Το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή τίμημα, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της 

υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, έχει ως εξής: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ άνευ ΦΠΑ) 

 

Αριθμητικώς: …………………………….…………………€ 

Ολογράφως: …………………………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Το ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης Uτο (%) = (Προεκτιμώμενο συνολικό κόστος - 

Προσφερόμενο συνολικό κόστος)/ (Προεκτιμώμενο μηνιαίο κόστος)*100=  

………………………/………………………….*100= ………………….% 

Ημερομηνία: ……/…../2017 

Ο Προσφέρων 
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ΆΡΘΡΟ 20: Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  –  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

60.000€ .............% ..................€ 

Φ.Π.Α. 24% 14.400€  ..................€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 74.400€  ..................€ 

ΆΡΘΡΟ 21: Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

Το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή τίμημα αναφέρεται σε μονάδες ολοκληρωμένης, και εγκεκριμένης από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων. 

Το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών και της 

διακήρυξης και κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς, που είναι απαραίτητη για την πλήρη 

εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 

Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται: 

 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες 

και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ κ.λπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων 

λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, 

συνεργείων κ.λπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες για την επιδιορθωτική και προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Οι δαπάνες για την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών 

ή βλαβών που οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου. 

 Η δαπάνη για μετάκληση οποιονδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών μεταξύ 

αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 

 Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί 

περιουσίας τρίτων. 

 Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το 

εργαζόμενο προσωπικό  που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες και μέσα 

ατομικής προστασίας εργαζομένων (μάσκες και φίλτρα, φόρμες, στολές γάντια, γαλότσες, κράνη), 

Αναλώσιμα υλικά (όπως σακούλες, κολλητικές ταινίες, καθαριστικά), κλειδιά και λοιπά μέσα ασφάλισης 

κτιρίων και εξοπλισμού. 

 Η κατοχή και χρήση φορητών εργαλείων και οργάνων μέτρησης, τα οποία οφείλει να διαθέτει το 

προσωπικό του αναδόχου. 

 Όλα τα λιπαντικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των μηχανημάτων κ.λπ., τα χρώματα, 

αντισκωριακά και διαλυτικά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τον εξωραϊσμό των χώρων των 

εγκαταστάσεων. 

 Τα μέσα και τα καύσιμα για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων. 
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 Τα μέσα και ό,τι απαιτείται για τη μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξοπλισμού και 

αντικειμένων μικρότερα των 100 Kg. 

 Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιου λειτουργίας, 

βιβλίων αρχείου και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από τα συμβατικά τεύχη ή τυχόν 

απαιτηθούν από την επίβλεψη. 

Και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Ημερομηνία: ……/…../2017 

Ο Προσφέρων 
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