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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά στην σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Αντιπάρου, ως ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, για διάστημα ενός έτους (χρήση 2022-

2023).  

Επειδή ο Δήμος Αντιπάρου, δε διαθέτει το απαραίτητο 

προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τη 

λειτουργία και συντήρηση του προαναφερθέντος βιολογικού 

καθαρισμού και προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής 

λειτουργία τους και η προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται 

απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησής 

τους σε εξωτερικό συνεργάτη.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να 

ελέγχει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων, καθώς επίσης  και να ρυθμίζει τις 

λειτουργικές παραμέτρους αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια 

λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και η τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται υπεύθυνος ένταντι του 

Δήμου και των εποπτευουσών Υπηρεσιών.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, οι οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων των 

κατασκευαστών των μηχανημάτων, καθώς επίσης και όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων για τις εργασίες που πραγματοποιούνται, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές καθόλη την 12μηνη 

διάρκειά τους. 

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. 



Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται 

από τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.782/2021 και 

ισχύει. 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και κοινοτήτων 

4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώριση δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις»  

5. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18)  

6. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

7. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας-Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

8. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 

Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

9. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».  

10. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».  



12. Το Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις). 

13. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις».  

14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

15. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) 

«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 74.400,00€ με το ΦΠΑ 

και καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου Αντιπάρου (ΚΑ 25-

6262.006). 

 

      Αντίπαρος, Φεβρουάριος 2022 

Ο Συντάξας 

 

 

Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc 

με Α' βαθ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Είδος  

υπηρεσίας 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Συνολική 

δαπάνη (€) 

1 

Εργασίες 

συντήρησης και 

λειτουργίας 

εγκατάστασης 

επεξεργασίας 

λυμάτων  

 

 

 

1 Μήνας 
12 5.000,00 60.000,00 

 Σύνολο: 60.000,00 

 ΦΠΑ 24% 14.400,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων που θα αναλάβει επί 12 μήνες ο ανάδοχος, 

είναι οι εξής: 

 

1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών των Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις 

διεργασίες που επιτελούνται στις εγκαταστάσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται η άρτια και ασφαλής λειτουργία τους και να 

τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πιο αναλυτικά: 

 

1.1 Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται ημερολόγιο 

λειτουργίας σε κάθε εγκατάσταση, στο οποίο θα καταγράφονται 

ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, 

επιπλεόντων, καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν 

επί τόπου, ανάλογα με τα όργανα που υφίστανται ή θα 

εγκατασταθούν, όπως παροχή, θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, 

συγκέντρωση στερεών. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του αερισμού, της 

χλωρίωσης, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας καθώς και της 

ανακυκλοφορίας ιλύος. 

Επίσης στο εν λόγω ημερολόγιο, θα καταγράφονται τυχόν 

παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού.  

Το ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται στο χώρο της 

εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τον 

Δήμο, αλλά και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.  

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό 

και με αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των 

εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.), ο 

ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές 

ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων 

λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο 

λειτουργίας. Επίσης, θα προβαίνει σε  διορθωτικές ενέργειες, 

προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση 

προβλημάτων και την επαναφορά της κάθε εγκατάστασης σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας οι οποίες επίσης θα καταγράφονται 

στο ημερολόγιο λειτουργίας. 

1.2  Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της κάθε 

εγκατάστασης, ο ανάδοχος θα λαμβάνει σε μηνιαία βάση, με 



ευθύνη και έξοδά του, δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων σε 

εξειδικευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια εργαστηριακών 

αναλύσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούνται στον 

Δήμο, και θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές 

ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, 

τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας, στο οποίο 

θα καταγράφονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

αναλύσεων. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας 

της εγκατάστασης  και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Η ποιότητα της εκροής μετά την επεξεργασία θα πρέπει να πληροί 

τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β΄/ 14-3-1997) 

 

1.3 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη ρύθμιση 

της ποσότητας εξαγωγής περίσσειας ιλύος και την αποτελεσματική 

απομάκρυνσή της από τις δεξαμενές καθίζησης των εγκαταστάσεων. 

Η ποσότητα της περίσσειας ιλύος θα καταγράφεται στο ημερολόγιο 

λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. Η λάσπη θα οδηγείται στις 

κλίνες ξήρανσης / δεξαμενή πάχυνσης, απ’ όπου κατόπιν έγκαιρης 

ειδοποίησης από τον ανάδοχο, θα απομακρύνεται με έξοδα του 

Δήμου, και θα διατίθεται στο ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

1.4  Ο ανάδοχος θα ελέγχει την ποσότητα του διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου στην εγκατάσταση και θα ενημερώνει 

έγκαιρα το Δήμο για την ανάγκη προμήθειας και μεταφοράς του εν 

λόγω διαλύματος στην κάθε εγκατάσταση. Τα έξοδα προμήθειας και 

μεταφοράς των απαιτούμενων χημικών για τη λειτουργία της 

εγκατάστασης βαρύνουν το Δήμο. 

 

2. Συντήρηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων 

2.1 Με την έναρξη της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να 

καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Οποιαδήποτε 

βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που 

μπορεί να αποκατασταθεί με ή χωρίς μικροϋλικά, επί τόπου, θα 

γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει 

πέραν των μικρο-επισκευών που πραγματοποιεί και οποιεσδήποτε 

προτάσεις αφορούν αποκατάσταση βλαβών που απαιτούν προμήθεια 

νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προμήθειας Δήμου, με 

σκοπό την εν γένει καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της προληπτικής 

συντήρησης του εξοπλισμού, στην αντικατάσταση των αναλώσιμων 

υλικών και ανταλλακτικών, των οποίων το κόστος προμήθειας 

βαρύνει τον Δήμο, για τα οποία προβλέπεται αντικατάσταση σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους 

κατασκευαστές τους, 

 

2.3 Οι εργασίες συντήρησης του αναδόχου θα καταγράφονται στο 

ημερολόγιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τουλάχιστον θα 

περιλαμβάνουν: 



- Έλεγχο και ρύθμιση ανακυκλοφορίας ιλύος ανάλογα με την 

εισερχόμενη παροχή κάθε χρονική περίοδο. 

- Καθαρισμό των εσχαρών και απομάκρυνση άμμου από τις 

δεξαμενές εξάμμωσης. Τα παραπροϊόντα αυτά θα απομακρύνονται 

από την κάθε εγκατάσταση με μέσα και έξοδα του Δήμου, κατόπιν 

έγκαιρης ενημέρωσης του αναδόχου. 

- Έλεγχο και συντήρηση απόσμησης και φυσητήρων (αλλαγή 

λαδιών, φίλτρων και καθαρισμός φίλτρων, κλπ.). 

- Έλεγχο, συντήρηση και καθαρισμό των αντλιών εισόδου, 

εξόδου και λάσπης.  

- Έλεγχο και παρακολούθηση των αισθητηρίων μέτρησης 

διαλελυμένου οξυγόνου και της περιεκτικότητας σε στερεά και εν 

γένει της λειτουργίας των δεξαμενών αερισμού και καθίζησης, 

καθώς και καθαρισμό των υπερχειλιστών αυτών. 

- Έλεγχο και συντήρηση των δοσομετρικών αντλιών, των 

αισθητηρίων χλωρίου και των εξαρτημάτων τους, καθώς επίσης και 

αντικατάσταση εξαρτημάτων τους, όταν απαιτηθεί, έγκαιρο αίτημα 

προς το Δήμο για ανεφοδιασμό κάθε μονάδας με χλώριο. 

- Έλεγχο λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των 

ηλεκτρονόμων, θερμικών διακοπτών, ασφαλειών, ρελέ που 

βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων (εντός του χώρου της 

εγκατάστασης) για τη λειτουργία των αυτοματισμών. Μέτρηση 

αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών. 

- Επιθεώρηση – καθαρισμό – έλεγχο επαφών και διακοπτών 

(φλοτεροδιακοπτών). 

- Αντικατάσταση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός 

των ηλεκτρικών πινάκων, δηλαδή ρελέ, θερμικά, ασφάλειες κ.α. 

σε περίπτωση που παρουσιάσουν δυσλειτουργία. 

- Επισκευή ή και αντικατάσταση των ηλεκτροκινητήρων αν 

παρουσιάσουν πρόβλημα. Τα υλικά τα οποία θα απαιτούνται για 

αντικατάσταση ή χρήζουν επισκευή καθώς και τα μηχανήματα που 

χρήζουν επισκευή από την εκάστοτε αντιπροσωπεία θα 

κοστολογούνται ξεχωριστά, το δε κόστος θα βαρύνει το Δήμο. Η 

αποσυναρμολόγηση/επανατοποθέτηση θα πραγματοποιείται από τον 

ανάδοχο 

- Μικροεπισκευή των οργάνων αν παρουσιάσουν πρόβλημα. 

- Οι δαπάνες εκκένωσης των δεξαμενών αερισμού και καθίζησης 

που θα απαιτηθούν για καθαρισμό σε περίπτωση βλάβης του 

εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτών, θα βαρύνουν τον Δήμο. Σε 

περίπτωση που απαιτηθεί αποφρακτικό όχημα, την εργασία 

απόφραξης αναλαμβάνει το αντίστοιχο συνεργείο του Δήμου, 

παρουσία του αναδόχου και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωση από τον 

τελευταίο. 

- Επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών, φρεατίων και 

περιβάλλοντος χώρου. 

- Γρασσάρισμα, έλεγχο, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίου Η/Μ 

εξοπλισμού. Τα λιπαντικά θα είναι προμήθειας Δήμου. 

- Έλεγχο λειτουργίας φωτισμού εγκαταστάσεων, με υποχρέωση 

στην αντικατάσταση λαμπτήρων. 



- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού για 

την πρόληψη βλαβών και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 

την αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν 

διαπιστωθεί και αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία 

τους. 

 

2.4  Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών 

ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών των 

εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά 

ή φυσική καταστροφή, εκτός των περιπτώσεων που έχει επιδείξει 

σοβαρή αμέλεια (π.χ. παράλειψη κλειδώματος, λάθη χειρισμών 

στον πίνακα ελέγχου, καθαρισμούς  κ.λπ.). 

 

3. Μέτρα ασφάλειας 

3.1 Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκαταστασης 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των 

εγκαταστάσεων θα αφορούν στα εξής: 

 Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη 

άδεια επίσκεψης στο χώρο, από το Δήμο.   

 Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας 

της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από υπάλληλο της 

εγκατάστασης. 

 Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 

 Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 

 Κοινοποιούν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. 

 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό 

όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν 

όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να 

ενημερωθεί από τον Ανάδοχο η Υπηρεσία του Δήμου. 

 Όποτε πραγματοποιούνται επισκέψεις για οποιοδήποτε λόγο, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στην εγκατάσταση.  

 Καθόλη την περίοδο της εργολαβίας όλα τα μέτρα  ασφάλειας 

είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

 

3.2 Ατομική ασφάλεια και προστασία  

 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της 

εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν 

συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να 

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται  

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι 

ατυχήματος. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, θα 

εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας και θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για την 

ασφάλεια του ιδίου και των βοηθών του, ή των άλλων εργαζομένων 



που τον βοηθούν στην εργασία του.  

 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω: 

1. Τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό 

μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. 

2. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την 

εργασία και τα σχετικά μέτρα διάσωσης. 

4. Τη σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (π.χ. 

αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

5. Την τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων 

Βοηθειών. 

6. Τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. 

 

 

 

Αντίπαρος, Φεβρουάριος 2022          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο Συντάξας 

 

 

   Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc 

         με Α' βαθ. 

                           

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Μελέτη: 

«Εργασίες συντήρησης και 

λειτουργίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων 

Αντιπάρου (χρήση 2022-

2023)» 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 4/2022 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ. 1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ      ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  

(Μον. Μέτρ.: 1 μήνας)  

Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για 

την λειτουργία και συντήρηση από τον ανάδοχο της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αντιπάρου, σύμφωνα με το σχετικό 

πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης αυτής και ως ορίζεται 

κατωτέρω και στα συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας. 

Αναλυτικότερα στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται οι μηνιαίες 

δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. με τον 

πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να τηρούνται οι εγγυημένες 

αποδόσεις και ειδικότερα: 

- Η συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον υπαλλήλου του αναδόχου 

στην εγκατάσταση κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. Η 

εγκατάσταση θα λειτουργεί συνεχώς και το προσωπικό του 

αναδόχου θα είναι διαθέσιμο όλες τις ημέρες της εβδομάδας και 

όλες τις ώρες της ημέρας, χωρίς καμιά εξαίρεση   

- Ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των τριών αντλιοστασίων 

του δικτύου αποχέτευσης των λυμάτων του οικισμού και η 

ενημέρωση του Δήμου Αντιπάρου για τυχόν δυσλειτουργίες που θα 

παρατηρηθούν προκειμένου τούτος (ο Δήμος) να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης αυτών 

- Η οργάνωση και η τεχνική διαχείριση της λειτουργίας της 

ΕΕΛ 

- Η διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων και του 

προσωπικού εντός του γηπέδου της ΕΕΛ 

- Η συντήρηση και καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων 

και του περιβάλλοντος χώρου 

- Η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων (ύδρευσης, 

βιομηχανικού νερού κ.τ.λ.) της ΕΕΛ 

- Η συντήρηση του δικτύου άρδευσης 

- Η συντήρηση των δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

(φωτισμός, αυτοματισμοί κ.τ.λ.) 

- Η τήρηση του προγράμματος συντήρησης και λειτουργίας της 

ΕΕΛ 



- Η παρακολούθηση των διαφόρων φάσεων της μετακίνησης και 

επεξεργασίας των λυμάτων από το αρχικό σημείο εισόδου τους έως 

τα σημεία διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (όπως 

αναλυτικότερα περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνική 

Περιγραφή Εργασιών) 

- Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων μικροϋλικών των 

ηλεκτρικών δικτύων (λαμπτήρες, ασφαλιοδιακόπτες κ.τ.λ.) και εν 

γένει αντικατάστασης κάθε συστατικού υλικού αυτών (π.χ. 

φωτιστικά σώματα, πριζοδιακοπτικό υλικό κ.τ.λ.) 

- Οι δαπάνες για την συντήρηση του ηλεκτρολογικού υλικού των 

ηλεκτρικών πινάκων (ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.τ.λ.) 

- Οι αναγκαίες επεμβάσεις στα ενδιάμεσα στάδια και φάσεις 

επεξεργασίας είτε δια της απομάκρυνσης των στερεών προϊόντων 

επεξεργασίας, είτε δια της προσθήκης χημικών  

- Οι απαραίτητες δειγματοληψίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 

προκειμένου να διαπιστώνεται η αποτελεσματική επεξεργασία, και 

η ποιότητα του εξερχομένου λύματος δια της επίτευξης των ορίων 

εκροής, που ορίζονται. 

- Οι δαπάνες αποστολής, ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων 

των δειγμάτων λύματος από όλα τα σημεία δειγματοληψίας  

- Η μέριμνα για την εκτέλεση των απαιτουμένων μετρήσεων και 

αναλύσεων σε εγκεκριμένο από τον κύριο του έργου Εργαστήριο 

- Η μέριμνα για την ασφάλεια της εγκατάστασης (έλεγχος 

οχημάτων που εισέρχονται, κλείδωμα και ξεκλείδωμα πόρτας 

εισόδου κλπ.)  

- Ο έλεγχος και η καταμέτρηση των βυτίων λυμάτων που 

εισέρχονται για απόρριψη λυμάτων στην εγκατάσταση 

- Οι έλεγχοι ορθής λειτουργίας και οι εργασίες συντήρησης 

του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των επιμέρους μονάδων της 

ΕΕΛ, σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης που τις συνοδεύουν και το 

πρόγραμμα συντήρησης, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να λειτουργεί 

αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, να ανταποκρίνεται πλήρως στα 

κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγράφει και κάθε τμήμα του να 

εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και ασφαλείας που 

προδιαγράφονται 

- Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω απαιτήσεων ο εντοπισμός 

του λόγου της αστοχίας και η υποβολή προτάσεων για επανόρθωση 

- Ο έλεγχος και οι εργασίες συντήρησης των τεχνητών 

υγροτόπων (π.χ. αναμόχλευση – εμπλουτισμός χώματος φύτευσης, 

κοπή καλαμιών κ.τ.λ.) 

- Η συντήρηση της φύτευσης του Περιβάλλοντος Χώρου της ΕΕΛ 

(π.χ. αφαίρεση ζιζανίων, λίπανση φυτών κ.τ.λ.) 

- Η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη συντήρηση των 

υγροτόπων και της φύτευσης του Περιβάλλοντος Χώρου της ΕΕΛ 

- Η συντήρηση της περίφραξης του Περιβάλλοντος Χώρου της ΕΕΛ 

- Η καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας της ΕΕΛ ανά 

περίπτωση (προσθήκες χημικών, δειγματοληψίες, συντήρηση 

εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά κ.τ.λ.) και η τήρηση του σχετικού 

μητρώου, με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων και αναφορών 

(ημερολόγια κ.τ.λ.), υπογεγραμμένων από τους αρμόδιους 

μηχανικούς του Αναδόχου 



- Η διάθεση του απαιτούμενου για την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του μόνιμου προσωπικού και του αντίστοιχου 

εξοπλισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, για την 

συντήρηση και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων, ο Ανάδοχος θα διαθέτει τρεις τουλάχιστον υπεύθυνους 

λειτουργίας, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις κάτωθι 

ειδικότητες: 

i) ένας (1) τουλάχιστον Μηχανολόγος μηχανικός που θα καθορίζει 

και θα επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού  

ii) ένας (1) τουλάχιστον Περιβαλλοντολόγος ή Χημικός μηχανικός 

ή Χημικός ο οποίος θα ελέγχει τα αποτελέσματα των 

δειγματοληψιών, θα συντάσσει μηνιαία έκθεση με τυχόν προτάσεις 

για βελτίωση  

iii) ένας (1) τουλάχιστον Γεωπόνος ή Δασολόγος ο οποίος στην 

αρχή και το πέρας της σύμβασης θα ελέγξει τους τεχνητούς 

υγροτόπους και θα συντάξει έκθεση για την κατάσταση και τις 

απαραίτητες εργασίες συντήρησης (π.χ. αναμόχλευση – 

εμπλουτισμός χώματος φύτευσης, πύκνωση - αραίωση καλαμιών 

κ.τ.λ.)   

- Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης με τα ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία της λειτουργίας της εγκατάστασης 

Οι δαπάνες για όλα τα παραπάνω βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο.  

 

Δεν περιλαμβάνονται και συνεπώς δεν βαραίνουν τον ανάδοχο: 

 

- Οι δαπάνες των χημικών 

- Oι δαπάνες των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων υλικών του 

Η-Μ εξοπλισμού των μονάδων 

- Τα καύσιμα και λιπαντικά του Η-Μ εξοπλισμού  

Στον προαναφερόμενο εξοπλισμό περιλαμβάνονται και όλες οι 

εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κ.τ.λ.) για την ομαλή 

και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων 

- Οι δαπάνες επισκευής (ανταλλακτικά και εργασία) του 

εξοπλισμού των αντλιοστασίων 

- Οι δαπάνες προμήθειας νερού 

- Οι δαπάνες της ηλεκτρικής ενέργειας 

- Οι δαπάνες τηλεφωνίας για τη λειτουργία της ΕΕΛ 

- Η μεταφορά και διάθεση των παραπροϊόντων επεξεργασίας 

(εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κ.τ.λ.) 

- Οι δαπάνες προμήθειας ειδικών τεμαχίων και λοιπών 

εξαρτημάτων (δικλείδες, κρουνοί κ.τ.λ.) των υδραυλικών δικτύων 

και εν γένει αντικατάστασης κάθε συστατικού υλικού αυτών (π.χ. 

σωληνώσεις) 

- Οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών επισκευής των 

οικοδομικών εργασιών και εν γένει των έργων Π.Μ., ως και των 

αντιστοίχων εργασιών τοποθέτησής τους  



Τιμή μονάδος: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €)  

ανά μήνα συντήρησης και λειτουργίας της ΕΕΛ Αντιπάρου, ως 

αναλυτικότερα ορίζεται ανωτέρω και στα συμβατικά τεύχη της 

εργολαβίας. 

 

 

Αντίπαρος, Φεβρουάριος 2022          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο Συντάξας 

 

 

   Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc 

         με Α' βαθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Μελέτη: 

«Εργασίες συντήρησης και 

λειτουργίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων 

Αντιπάρου (χρήση 2022-

2023)» 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 4/2022 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Εισαγωγή  

Κύριος του Έργου (ΚτΕ):  ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η 

Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.):  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ  ΤΚ 84007 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία 

θα ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών 

Οικονομικό Αντικείμενο 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. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί 

μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία 

το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται κατωτέρω. 

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη 

και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

Διαδικασίας  

Άρθρο 2: Εκτέλεση της σύμβασης -Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι ο Βιολογικός 

Καθαρισμός Αντιπάρου στην περιοχή Σταυρός. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες 

αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην 

γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε 

σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για 

την έγκριση της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να 

υπογράψει το  συμφωνητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Διακήρυξη. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 

εργοδότη ο Δήμαρχος Αντιπάρου. 



2.1.3 Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 

σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού. Για το διάστημα αυτό η αμοιβή του Αναδόχου θα 

παραμείνει σταθερή. 

2.1.4 Σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ' αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις και να προβεί 

σε άμεση αποκατάσταση των μικροβλαβών για αποκατάσταση της 

καλής λειτουργίας των ΒΙΟ.ΚΑ. 

Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής 

υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και χωρίς να 

αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισμού, ο 

Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας . 

Οποιαδήποτε χρονική παράταση απαιτηθεί θα εγκριθεί με σχετική 

Απόφαση Δ.Σ.   

 

2.2 Σύμβαση  – Ορισμός εκπροσώπου 

2.2.1 Η σύμβαση θα υπογραφεί, από τον Ανάδοχο, ή από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπό του, ο 

οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

2.2.2 Ο Ανάδοχος εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

θα πρέπει να υποβάλλει στον εργοδότη αναφορά με απαιτούμενες 

προμήθειες υλικών, μελέτες - παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις 

για την καλή λειτουργία τους. 

2.2.3 Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί το πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης της υπηρεσίας 

και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στον εξοπλισμό, τα υλικά 

και τις υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος, καθώς και την 

κατάσταση λειτουργίας τους, τα οποία οφείλει να παραδώσει στο 

Φορέα μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης, στην ίδια ή σε 

καλύτερη κατάσταση. 

Άρθρο 3: Προσωπικό - συνεργείο — υποχρεώσεις του Αναδόχου 

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενο 

προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 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 Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 

εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία και τη 

συντήρηση των Βιολογικών Καθαρισμών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και επαφίεται 

στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα 

συντήρησης σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, 

ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και 

εύρυθμη λειτουργία. 

Λόγω της ειδικής φύσης, και της σημασίας των εγκαταστάσεων, ο 

υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης των Βιολογικών 

Καθαρισμών, από πλευράς Αναδόχου, θα πρέπει να είναι άτομο 



Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης με σχετική 

ειδικότητα (Χημικού, Μηχανολόγου, ή Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού), 

που αποδεδειγμένα θα έχει τόσο επιστημονική ενασχόληση με το 

αντικείμενο όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειμένου 

θέση. 

Όλοι οι εργαζόμενοι του αναδόχου στην λειτουργία και συντήρηση 

των Βιολογικών Καθαρισμών πρέπει να είναι καλοί χρήστες της 

Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου 

προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος 

εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

3.2 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες του 

προσωπικού του, που θα προκύψουν από τη συντήρηση και επισκευή 

του εξοπλισμού των Βιολογικών Καθαρισμών και περιλαμβάνουν, 

ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές και έξοδα κίνησης του 

προσωπικού του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να 

συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., 

κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη 

νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών 

της εργολαβίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε 

απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και απρόσκοπτη 

επικοινωνία με τον εργοδότη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

σε περίπτωση αδυναμίας του για γνωστοποίηση της βλάβης. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του 

προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να διατάξει την 

αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή 

και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού 

προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην 

αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα 

αμείβονται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του 

Αναδόχου. Ειδικά για τις περιπτώσεις σημαντικών βλαβών και 

εκτάκτων συντηρήσεων που απαιτούνται άνευ ευθύνης του 

αναδόχου, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 (εδάφιο 4.2) 

της παρούσας. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του 

Δήμου, σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των 

συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη 

λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Δήμος θα έχει το 

δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης 

και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί 

απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο 

και να διαθέσει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

3.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί όλα τα 

απαραίτητα μέσα που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς 

κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς 

και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 



Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει 

την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως χρησιμοποιούμενων 

μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

3.5 Επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι κατά την περίοδο 

σύνταξης της προσφοράς τους θα πρέπει να έχουν επισκεφτεί και 

εξετάσει τις εγκαταστάσεις ώστε να έχουν πλήρη γνώση των 

συνθηκών τους.  

Άρθρο 4: Αμοιβή – κρατήσεις 

4.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά δίμηνο μετά από την 

προσκόμιση σχετικού τιμολογίου και πιστοποιητικών φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η αξία του τιμολογίου που θα 

εκδίδεται, θα πληρώνεται μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από 

αρμόδια επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο 

που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 

Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων 

φορέων. 

4.2 Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει τις δαπάνες 

εξόδων του προσωπικού του, των ασφαλιστικών εισφορών και των 

μετακινήσεων αυτού, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, 

καθώς και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση 

και παράδοση των εργασιών. 

Τον Εργοδότη βαρύνουν οι δαπάνες ενέργειας και νερού, οι 

δαπάνες της ενδεχόμενης φύλαξης του χώρου των εγκαταστάσεων, 

οι δαπάνες αποκατάστασης σοβαρών βλαβών στοιχείων του 

εξοπλισμού οι οποίες δεν οφείλονται σε πλημμέλεια του 

αναδόχου, βλάβες προκαλούμενες από απρόβλεπτα γεγονότα, 

θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο σχεδιασμό, οι 

απολογιστικές δαπάνες έκτακτων σημαντικών συντηρήσεων, οι 

δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς των απαραίτητων χημικών στις 

εγκαταστάσεις, οι δαπάνες μεταφοράς ιλύος, τηλεματικής 

σύνδεσης του συστήματος αυτοματισμού με τη χρήση γραμμής 

σταθερής τηλεφωνίας ή άλλης ισοδύναμης, καθώς και της 

ενδεχόμενης αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος ελέγχου της 

εγκατάστασης. 

4.3 Νόμισμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι 

πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι 

εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

4.4 Ωράριο Λειτουργίας 

Οι εγκαταστάσεις των Βιολογικών Καθαρισμών θα λειτουργούν 

συνεχώς και το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι διαθέσιμο όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας και όλες τις ώρες της ημέρας χωρίς 

καμία εξαίρεση. 

4.5 Τιμή προσφοράς  



Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι προαναφερόμενες 

δαπάνες και κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των εγκαταστάσεων 

που καθορίζονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. 

Η προσφερόμενη έκπτωση είναι σταθερή και αμετάβλητη, ισχύει 

για όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν υπόκειται για κανένα 

λόγο σε αναθεώρηση. 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς το 4% του προϋπολογισμού της 

εργασίας χωρίς το ΦΠΑ. 

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε 

μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 

μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση της, εκδίδεται 

σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο 

σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του 

Εργοδότη κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, 

ή ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την 

έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωση 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 ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 

6.1 Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση 

της αποτελεσματικής συνεχούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η 

μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται 

ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη 

τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της 

σύμβασης, έκπτωσής του από την εργολαβία και κατάπτωσης της 

εγγυητικής επιστολής. 

 



Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις 

του εργοδότη κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 

παραγράφονται μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου ή την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά 

Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια 

και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε 

υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται 

να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν 

συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη 

ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 

επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που 

παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ότι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

8.1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον 

εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν 

επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες 

προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

 

8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

8.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους 

υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 

διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή 

θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

8.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος 

ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

8.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 

τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 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 περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

8.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.3.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, 



θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 

διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 

προβλέπεται  στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

 

8.4  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.4.1 Tα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα 

οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, υποχρεούται 

να έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη. 

8.4.2  Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον 

Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα ελέγχει, 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα 

που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 

Σύμβασης. 

 

8.5 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες 

διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ. 

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική 

νομοθεσία  

γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και 

την  

δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των 

εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

 

 

8.6 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) 

υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.7 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες 

ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη. 

 

8.8 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με fax, τα δε 

πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με 

υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. 



Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του εργοδότη 

9.1  Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς 

επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη Σύμβαση, 

εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 

9.2  Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή για 

τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στον Ανάδοχο, κατά τους όρους της 

παρούσας και του Νόμου. 

Άρθρο 10: Διαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία 

10.1 Συμβατικά τεύχη 

10.1.1 Tα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση 

που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά 

τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 

κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη Διακήρυξη και 

στο άρθρο 1 της παρούσας. 

10.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να 

διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν 

αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων 

και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

10.2 Ανωτέρα Βία 

10.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή 

περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα 

βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει 

την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα 

γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το 

παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι 

συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή 

τη σύμβαση. 

10.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη 

διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ 

ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η 

εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 

περιστατικών. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του 

Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν 

τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι 

δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση 

της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. 



Άρθρο 11: Έκπτωση Αναδόχου - διάλυση σύμβασης 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις 

του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Εφόσον συντρέχουν οι 

περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 

κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

11.2 Διάλυση της Σύμβασης 

11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με 

αποζημίωση του Αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

11.2.2 Ο Ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών 

που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη 

αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση 

έναντι της οποίας συναινεί στη συνέχιση των εργασιών και τη 

ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο Ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση 

της διάλυσης, η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών 

του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

 

11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως 

γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του 

Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του 

πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

11.4 Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των 

υπηρεσιών του Αναδόχου όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των 

παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι 

συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 

σύμβασης. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής των υποδομών και του εξοπλισμού των 

εγκαταστάσεων. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο, μετά 

την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου 

και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Διοικητική - δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται 

κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην σχετική νομοθεσία. Η 

διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο 

Νόμο. 

Άρθρο 13: Ισχύουσα νομοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας 

13.1 Νομοθεσία 



- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» 

(Α’ 147), 

- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…» . 

- Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 

 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του 

Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα 

γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση 

από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον 

Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό 

κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

 

Αντίπαρος, Φεβρουάριος 2022          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο Συντάξας 

 

 

   Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc 

         με Α' βαθ. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 


