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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
(Δ..Τ.) 

 
Σηελ παξνχζα Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ , αλαπηχζζνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε Παξνρή Υπεξεζίαο .  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο:  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ Δ..Τ. 
 
Α. Η παξνχζα Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο πνπ 
δηέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηνλ «Λεηηνπξγία – Σπληήξεζε ηεο Ε.Ε.Λ. ηεο 
πφιεο ησλ Γξεβελψλ».  
 
ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Παξνρήο Τπεξεζίαο  πεξηιακβάλνληαη : 
 
Η ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πόιεο ησλ 

Γξεβελώλ.  

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινύληαη  

ζηελ Δ.Δ.Λ. ησλ Γξεβελώλ ώζηε λα ηεξνύληαη πιήξσο νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί όξνη  

(ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Τερλ. Υπεξεζηώλ ηεο ΓΔΥΑΓ), λα πξαγκαηνπνηεί ηελ 

απαηηνύκελε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, λα πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αθπδάησζεο ηεο 

ηιύνο θαη ινηπέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη ώζηε εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Σε θαζεκεξηλή βάζε (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) ζα ππάξρεη θπζηθή παξνπζία ελόο ηνπιάρηζηνλ 

ππεύζπλνπ από 08.00 κέρξη 16.00  θαη αλά πάζα ζηηγκή αλ ρξεηαζηεί κεηά από εληνιή ηεο 

ππεξεζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξγηώλ). 

Ο ππεύζπλνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Μεραλνιόγνο Γ.Δ., κε ειάρηζηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 

ζε παξόκνηα ή κεγαιύηεξεο δπλακηθόηεηαο εγθαηάζηαζε γηα πέληε (5) έηε.  Η εγθαηάζηαζε 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Γξεβελώλ εμππεξεηεί ηζνδύλακν πιεζπζκό 22.500 θαηνίθσλ 

κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζε 30.000 θαηνίθνπο θαη δέρεηαη έσο θαη 7.000 m3 εκεξεζίσο. 

Πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ελεξγνύ ηιύνο παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ, κε ληηξνπνίεζε – 

απνληηξνπνίεζε θαη απνκάθξπλζε θσζθόξνπ. Η ηειηθή εθξνή πθίζηαηαη δηύιηζε θαη 

απνιύκαλζε ελώ ε πεξίζζεηα βηνινγηθήο ηιύνο πθίζηαηαη πάρπλζε ζε κεραληθό παρπληή θαη 

αθπδάησζε ζε ηαηληνθηιηξόπξεζζα. 

Σε εκεξήζηα βάζε ζα ζπκπιεξώλεηαη ην θύιιν ειέγρνπ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί από ηελ 

ππεξεζία. Σην έληππν απηό ζα θαηαγξάθνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, όπσο νζκή, ρξώκα, 

ύπαξμε αθξώλ, επηπιεόλησλ θαζώο θαη νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ επί ηόπνπ, 

όπσο ζεξκνθξαζία, θαζηδεζηκόηεηα ιάζπεο. Θα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ζα γίλνληαη (κεηά από ζπλελλόεζε θαη εληνιή ηεο ππεξεζίαο) ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνύ, ηεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο θαζώο θαη ηεο 

αλαθπθινθνξίαο ηιύνο. 

Δπίζεο ζα θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμνπιηζκνύ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ (θαη ζε ζπλδπαζκό θαη κε απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο θιπ.), ε 

ππεξεζία ζα κπνξεί λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα αθνξνύλ ζε κεηαβνιή ησλ 

ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο ζην θύιιν ειέγρνπ, αιιά θαη 



 
 

 

ζε άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνύ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, πνπ επίζεο ζα 

θαηαγξάθνληαη ζην εκεξήζην θύιιν εξγαζηώλ ειέγρνπ-θαζαξηζκνύ θαζώο θαη ζην 

εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο. 

Σε εβδνκαδηαία βάζε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζίεο ειέγρνπ-θαζαξηζκνύ. Θα 

θαηαγξάθνληαη θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνύ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα βνεζά ζηελ δηελέξγεηα 

εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ππεξεζία ζα πξνβαίλεη, όηαλ είλαη αλαγθαίν, ζε 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνιεπηηθνύ θπξίσο θαη ελίνηε θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, ηηο νπνίεο ζα 

θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο.  

Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη. 

Σηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα επηηξεπηά όξηα ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ζηελ 

εθξνή, πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη : 

Πίλαθαο 1:  

ΟΡΗΑ ΔΚΡΟΖ 

Παξάκεηξνο Μέζε Ζκεξήζηα πγθέληξσζε 

BOD5 ≤25 mg/L 

COD ≤125 mg/L 

Αησξνχκελα ζηεξεά ≤ 35 mg/L 

Καζηδάλνληαη ζηεξεά εληφο 2 σξψλ 
ζε θψλν Imhoff 

≤0,3 mL/L 

Οιηθφ Άδσην ≤15 mg/L 

Ακκσληαθφ άδσην ≤2 mg/L 

Φψζθνξνο ≤2 mg/L 

Λίπε-Έιαηα 0   

Επηπιένληα ζηεξεά 0 mg/L 

Υπνιεηκκαηηθφ ριψξην ≤ 0.5 mg/L 

Δηαιπκέλν νμπγφλν ≥ 5 mg/L 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 50 Απ./100mL 

 
Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο 

ηεο ιάζπεο. Θα ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα (ηαηληνθηιηξόπξεζζεο) όπνηε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ 

ηελ παξαγσγή αθπδαησκέλεο ηιύνο. Θα ζπκπιεξώλεη ην έληππν  –εκεξήζην θύιιν 

κεηξήζεσλ κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. Δπίζεο ζα ζπκπιεξώλεη ην έληππν, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ιάζπεο.  

Δπίζεο ζα βνεζά ζηε δηελέξγεηα αλαιύζεσλ νιηθώλ ζηεξεώλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιύ  γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο. Σε πεξίπησζε απμεκέλεο 

πγξαζίαο ν αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηεο ΓΔΥΑΓ θαη ζα πξνβαίλεη 

κεηά από εληνιή ζε θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ζηόρν ηε κείσζή ηεο, γεληθόηεξα 

δε ζα ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο πξνο δηάζεζε ηιύνο.  

Η ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο (θαη ησλ ινηπώλ παξαπξντόλησλ) ζα 

γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ΓΔΥΑΓ. Ο αλάδνρνο  ζα κεξηκλά – ελεκεξώλεη ηελ 

ΓΔΥΑΓ  γηα ηελ κεηαθνξά ησλ container πνπ απαηηνύληαη. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηελ ΓΔΥΑΓ ζρεηηθά κε ηηο ηπρόλ ζνβαξέο δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

παξαθνινύζεζεο. 

Τν θόζηνο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνύ, ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθώλ (πνιπειεθηξνιύηε, 

δηαιύκαηνο απνιπκαληηθνύ ρισξίνπ) θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ πιηθώλ (γηα ην εξγαζηήξην 

θιπ.), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο ζα 



 
 

 

γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ΓΔΥΑΓ. Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά – ελεκεξώλεη ηελ 

ΓΔΥΑΓ γηα ηελ επάξθεηα – πξνκήζεηα πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη.  

Ο αλάδνρνο ζα εθαξκόδεη ην ηαθηηθό πξόγξακκα ζπληήξεζεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. Θα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία γηα όηη εξγαζίεο απαηηνύληαη  εθηόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο 2 εβδνκάδεο πην πξίλ ώζηε ε ππεξεζία λα θξνληίδεη γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο ή εμσηεξηθά εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηπιένλ 

εξγαζίεο.  

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ εμνπιηζκνύ, θύξηνπ θαη 

βνεζεηηθνύ, ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ 

εθεδξηθνύ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ηεο ΓΔΥΑΓ. Τν 

θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ,  βαξαίλεη ηε 

ΓΔΥΑ. 

Δηδηθόηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, ζε εμάκελε βάζε, ζε εηήζηα 

βάζε θαη ζε δηεηή βάζε. Ο αλάδνρνο  ζα βνεζά ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΥΑΓ  θαη ηα ζπλεξγεία 

πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηελ κνλάδα γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο.  

Ο όξνο «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλεη θαη απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, βαθώλ, 

κνλώζεσλ, δηαξξνώλ εμνπιηζκνύ θαη ππέξγεησλ ζσιελώζεσλ, θαζαξηζκό θαλαιηώλ θαη 

θξεαηίσλ, ζπληήξεζε θαη πόηηζκα ησλ θπηώλ θαη ινηπέο εξγαζίεο, όπσο θαζαξηόηεηα 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ζπλνιηθή 

εκθάληζε ηνπ ρώξνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο.   

Σηηο εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο θαζώο ε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλύςσζεο ησλ ιπκάησλ πξνο ηελ ΔΔΛ Γξεβελώλ. Ο 

αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνζαγσγήο κε ην 

θαζεκεξηλό άδεηαζκα ηνπ θάδνπ ζπιινγήο ησλ θεξηώλ πιηθώλ θαη ην μεκπινθάξηζκα ησλ 

αληιηώλ όπνηε απαηηείηαη. 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ην μεκπινθάξηζκα ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ 

ηεο εγθαηάζηαζεο από παληά – κσξνκάληεια θ.ι.π. 

Σε πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνζπλαξκνινγήζεη ηνλ εμνπιηζκό, λα ηνλ θνξηώζεη πξνθεηκέλνπ ηελ απνζηνιή ηνπ γηα 

επηζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ εγθαηαζηήζεη. 

Ο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη όια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο, ηα 

νπνία ζα ηεξνύληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα είλαη 

δηαζέζηκα γηα θάζε έιεγρν από ηελ ΓΔΥΑ Γξεβελώλ αιιά θαη άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα απνηεινύλ ηε κεληαία έθζεζε 

ηνπ αλαδόρνπ  πξνο ηνλ εξγνδόηε. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 2Ο :  ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ .  
 
Η Ε.Ε.Λ. ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ πνπ βξίζθεηαη ζην 3ν ρηι. Γξεβελψλ - Πφξνπ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο :  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ .  
 
Η παξνχζα Υπεξεζία ππφθεηηαη ζε πξνζπκβαηηθφ Έιεγρν απφ ηελ Υπεξεζία ηνπ 
Επηηξφπνπ. 
 
Η Σχκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Εξγνδφηε κε ηελ ππνγξαθή 
Σπκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Εξγνδφηε. 
 
Τν Σπκθσλεηηθφ θνηλνπνηείηαη νπσζδήπνηε ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία κέζα ζε 
πέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Εξγνδφηε. 
 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο νξίδεη ακέζσο κεηά απφ απηφ ηνλ 
Επφπηε ηεο Υπεξεζίαο .  
 



 
 

 

Ιζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 , φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ .  
 
Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο αξρίδνπλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016 . Η πξνζεζκία ιήμεο ηεο Σχκβαζεο  
νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 12 κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ , ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ , ΠΡΟ ΣΖΝ Γ.Δ.Τ.Α.Γ.   
 
Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ , ζηα πιαίζηα ηεο Παξνρήο Υπεξεζίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ πξνο ηελ ΔΕΥΑΓ , αιιά θαη νη επί κέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 
λα αθνινπζνχληαη ζα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ δηαηαξάζζνπλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο Ε.Ε.Λ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΜΖ 
ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ .    
 
Ο Πίλαθαο πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία εξγαζηψλ , φπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα Σπληήξεζεο , αιιά θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά 
ηεχρε ,  ζα εθαξκφδεηαη ρσξίο απνθιίζεηο . Σε πεξίπησζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα απνζηείιεη πξνο εξγαζία ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πνπ ε θχζε ηεο εξγαζίαο απαηηεί, εληφο κέγηζηνπ ρξφλνπ δχν 
( 2 ) σξψλ απφ ηελ ψξα θιήζεο ηνπο απφ ηελ Υπεξεζία. 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηα ηεύρε 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απζηεξά εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ θάζε 
θνξά ζα ηνπ ηίζεληαη , από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 
 
ε αληίζεηε πεξίπησζε , κε ηελ παξέθθιηζε ησλ παξαπάλσ ρξνληθώλ νξίσλ , 
ή ησλ όξσλ πνπ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ζέηνπλ , πξνεξρόκελα από παξαιείςεηο 
θαη επζύλε κόλν ηνπ Αλαδόρνπ , ζα επηβάιινληαη ζε απηόλ ξήηξεο. 
 
Ζ επηβνιή ησλ ξεηξώλ ζα γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ην 
ζπλνιηθό πνζόλ πνπ ζα πξνθύπηεη ζα παξαθξαηείηαη από ηελ ακέζσο 
επόκελε πηζηνπνίεζεο .    
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ .   

 
Τν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα ηηκνινγείηαη κε βάζε ηνλ  
Πξνυπνινγηζκφ Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε . Θα 
θαηαβάιιεηαη πάληα ηκεκαηηθά θαη χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ Δειηίνπ , ή 
Τηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ , αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ 
εξγαζηψλ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ.  
 
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο  πνπ 
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Επφπηε Υπεξεζίαο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ , φπσο νξίδεηαη 



 
 

 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 .  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
εληνιέο θαη ππνδείμεηο πνπ ηνπ δίλνληαη απφ ηνλ Επφπηε ηεο ππεξεζίαο , ηνπο 
βνεζνχο ηνπ θαη απφ φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο .  
 
Τν φηη ε Επηβιέπνπζα Υπεξεζία έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο ππεξεζίαο , δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο:  ΠΡΟΧΠΗΚΟ – ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ .  
 
Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ  ΔΝΑ ( 1 ) άηνκν (Μεραλνιόγνο Γ.Δ. κε πεληαεηή εκπεηξία), ώζηε 
λα εθηειεί απξόζθνπηα, θαζεκεξηλά ( εθηόο ζαββαηνθύξηαθσλ θαη αξγηώλ ) , 
ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη ζηελ 60/2018 Μειέηε ηεο ΓΔΤΑΓ 
: 
 
Γηα ηελ απφδεημε - εμαζθάιηζε ησλ απαξαηηήησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αλαδφρνπ , ζα πξέπεη λα θέξεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία , πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
εηδηθφηεηα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ππαιιήισλ ηνπ , πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 
ζηηο  σο άλσ εξγαζίεο .  
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ , 
ηνπο κηζζνχο θαη ηηο εηζθνξέο ηνπ , θαζψο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ φπνησλ κέζσλ 
απαηηεζνχλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο .  
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο , ή κε ηνλ 
πιεξεμνχζην πνπ έρεη νξίζεη , επξηζθφκελνο θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Ο 
αλάδνρνο ή ν πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ 
Επηβιέπνπζα Υπεξεζία  θαη ηθαλφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ηεο ελ ιφγσ 
ππεξεζίαο , απφ ηνλ Αλάδνρν , πξνο ηελ ΔΕΥΑΓ .  
 
Η Επηβιέπνπζα Υπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή άκεζε 
απνπνκπή ησλ απεηζψλ , αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ αηφκσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ . Γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζίαο  , 
ηελ πιήξε επζχλε θέξεη ν Αλάδνρνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν : ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ . ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ 
ΔΡΓΑΗΑ, ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΚΤΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΑΡΓΗΔ .  
 
Σν Χξάξην ηεο ειάρηζηεο παξνπζίαο – εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 
γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο  , ζα 
είλαη αληίζηνηρα  από 08.00’ έσο 16.00’. 
 
 
Επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε εθηέιεζε λπθηεξηλήο , ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη 
εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο , φηαλ νη αλάγθεο ην απαηηήζνπλ , ζχκθσλα κε φζα 
ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο , ρσξίο ν Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη 
νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο απνδεκίσζεο πέξα απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
ζχκβαζε θαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο .  
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο 
ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 
 
 



 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΕΖΜΗΔ ΚΑΗ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ ΔΡΓΟ .  
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζίαο , ν αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε 
γηα θάζε αηχρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ ίδην , ζην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ , ή ζε 
ηξίηνπο θαη είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιηζε ζηνπο θαηά λφκν 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο , ηνπ ίδηνπ φπσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ , επηβαξχλεηαη δε σο 
πξνβιέπεηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
Θα ιακβάλεη δε ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ ππάξμεη αηχρεκα ζηνπο 
εξγαδφκελνπο , ή ζηνπο δηεξρφκελνπο ( πεδνχο θαη νρήκαηα ) , ε δε θπθινθνξία λα 
παξεκπνδίδεηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. 
 
 
Οπνηαζδήπνηε θχζεσο αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο , θαζψο θαη 
δεκηέο ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη 
ππαηηηφηεηα ηνπ ηδίνπ , ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ , βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ 
ηνλ Αλάδνρν. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα 
κέηξα αζθαιείαο , πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Δ. 447/75 ( ΦΕΚ 142Α/17-7-75 ) , Π.Δ. 
778/80 ( ΦΕΚ 193 Α/26-8-80) θαη Π.Δ. 1073/81 ( ΦΕΚ 260Α/16-9-81 ) θαη θάζε άιιν 
Ννκνζέηεκα ζρεηηθφ κε ηελ Αζθάιεηα θαη Υγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. Επίζεο 
ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα ηπρφλ πξνηεηλφκελα απφ ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία , 
ή απφ ηνλ Τερληθφ Αζθαιείαο , πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ .  
 
Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο , φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ 
θφξνπ εηζνδήκαηνο , θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο.  

 
Ο Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ 
απαζρνιεί ησλ θαζνξηδνκέλσλ  απφ ην Ειιεληθφ Κξάηνο λφκηκσλ ακνηβψλ θαη 
επηδνκάησλ εξγαζίαο , γηα θαζεκεξηλή εξγαζία , ή θαη ζε εκέξεο αξγηψλ θαη ενξηψλ .  
 
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη 
κε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά , νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. Επίζεο 
βαξχλεηαη :  
 
Α) κε θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ βάζεη ηνπ βάζεη ηνπ Ν.4013/2011 ππέξ ΔΑΑΓΖΤ όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  θαζώο θαη  θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ 0,06% 
θαη 20% ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ επί ηνπ 3% , επί ηεο αμίαο  ηεο πκβάζεσο ρσξίο 
ΦΠΑ. Σν πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή. 
 
Β) κε θξάηεζε 0,06%  ππέξ ΑΔΠΠ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ,εθηόο ΦΠΑ, 
ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή. Με θνηλή Τπνπξγηθή απόθαζε ζα 
θαζνξηζηνύλ δεηήκαηα πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηελ παξαπάλσ θξάηεζε.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ν : ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ  ΔΡΓΑΗΧΝ .  
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη θαη’ αληηπαξάζηαζε κε ηνλ Επφπηε 
Υπεξεζίαο , ή ηνπο βνεζνχο ηνπ , ζηελ θαηαγξαθή ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ εκέξαο 
, ζην Ζκεξνιόγην Δξγαζηώλ , φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη κεηαμχ άιισλ ε εκεξνκελία , 



 
 

 

νη αθξηβείο ψξεο εξγαζίαο , ε ηνπνζεζία, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ , θαη ελδερνκέλσο νη 
ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. Τν Ηκεξνιφγην Εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη  εηο δηπινχλ θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ Επφπηε Υπεξεζίαο , ή απφ ηνπο βνεζνχο 
ηνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν : ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ .   
 
Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία , αιιά  
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.   
    
 
ΑΡΘΡΟ 14ν : ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ .  
 
Η επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ Εξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 , πεξί Σχλαςεο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ , Μειεηψλ 
, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ .  
 

 
Γξεβελά, Οθηώβξηνο  2018 

 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΔΥΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ Ο πληάμαο 
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