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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Γεληθά ζηνηρεία έξγνπ – Γεδνκέλα ζρεδηαζκνύ
Η Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Γνκνθνχ, επεμεξγάδεηαη ηα αζηηθά
ιχκαηα, θαζψο επίζεο θαη ηα βνζξνιχκαηα θαηνηθηψλ πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε
ην ζχζηεκα απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο. Ο ζπλνιηθφο εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο
γηα ηελ Α Φάζε είλαη 2.500 θάηνηθνη, ελψ θαηά ηε Β Φάζε θαηαζθεπήο ηεο
εγθαηάζηαζεο, πξνβιέπεηαη λα επεμεξγάδεηαη ιχκαηα εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ
3.500 θαηνίθσλ.
Η ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθφ άθξν ηεο πφιεο ηνπ Γνκνθνχ ζηε
ζέζε Σζηθιηθάθη. Η πξφζβαζε πξνο ην γήπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ, γίλεηαη κε ππάξρνληα αζθ/λν δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Βνχδη.
Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο, νη παξνρέο θαη ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο κνλάδαο
επεμεξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ:
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Α'ΦΑΗ

Εξςπηπεηούμενορ πληθςζμόρ Ι.Π.

ΙΚ

2500
Καλοκαίπι

Τδπαςλικά θοπηία
ζσεδιαζμού
Mέζη ημεπήζια παποσή

Mέγιζηη ημεπήζια παποσή

Qμεζ

Qμεγ

Μέζε ωπιαία παποσή
ςνηελεζηήρ αισμήρ
Τδπαςλική παποσή αισμήρ

Παποσή ζηπαγγιδίων

Q

Qζηπ

ςνολική μέγιζηη ημεπήζια Qmax
παποσή ζσεδιαζμού
με ηα ζηπαγγίδια

Α'ΦΑΗ

Β'ΦΑΗ

Β'ΦΑΗ

2500

3500

3500

Χειμώναρ Καλοκαίπι Χειμώναρ

500,00 m3/d

500,00

700,00

700,00

20,83 m3/hr

20,83

29,17

29,17

500,00 m3/d

500,00

700,00

700,00

20,83 m3/hr

20,83

29,17

29,17

5,79 l/s

5,79

8,10

8,10

2,54

2,54

2,38

2,38

52,92 m3/hr

52,92

69,42

69,42

14,70 l/s

14,70

19,28

19,28

41 m3/d

42

58

59

541,00 m3/d

542,00

758,00

759,00

22,54 m3/hr

22,58

31,58

31,63

150,0 Κg/d

150,0

210,00

210,00

300 mg/l

300

300

300

13 Κg/d

13

18

18

317 mg/l

310

310

305

163,00 Κg/d
301 mg/l

163,00
301

228,00
301

228,00
301

24,5 mg/l
12,25 Κg/d

24,5
12,25

24,5
17,15

24,5
17,15

178,50 Κg/d

178,50

249,90

249,90

357 mg/l

357

357

357

14,5 Κg/d

14,5

20,1

20,1

Ρςπανηικά θοπηία
ζσεδιαζμού
BOD5
BOD5 ζηεν είζοδο (μέγιζηο)
BOD5 ζηπαγγιδίων

BODο,max
BODο,ζηπ

BOD5 ειζόδος, ζσεδιαζμού
- θόπηιζη BOD5ο,ζσ
- ζςγκένηπωζη
BOD5 ζηεν έξοδο ηερ
εγκαηάζηαζερ

BODe

SS
SS ζηεν είζοδο (μέγιζηο)
SS ζηπαγγιδίων

SSο,max
SSο,ζηπ

4

439 mg/l

429

414

424

193,00 Κg/d
357 mg/l

193,00
356

270,00
356

270,00
356

20,0 mg/l
10,0 Κg/d

20,0
10,0

20,0
14,0

20,0
14,0

30,00 Κg/d

30,00

42,00

42,00

60 mg/l

60

60

60

1 Κg/d

1

1

1

24 mg/l

24

17

17

ΣΝ ολικό ειζόδος,
ζσεδιαζμού
- θόπηιζη ΣΝο, ζσ
- ζςγκένηπωζη

31,00 Κg/d
57 mg/l

31,00
57

43,00
57

43,00
57

Aμμωνιακό άδωηο ζηεν έξοδο N_NH4e

2 mg/l

2

2

2

1,00 Κg/d

1,00

1,40

1,40

8,0 mg/l

8,0

8,0

8,0

4,00 Κg/d

4,00

5,60

5,60

10,0 mg/l

10,0

10,00

10,00

5,00 Κg/d

5,00

7,00

7,00

8,8 Κg/d

8,8

12,3

12,3

17,5 mg/l

17,5

17,5

17,5

1 Κg/d

1

1

1

24 mg/l

24

17

17

9,75 Κg/d
18 mg/l

9,75
18

13,25
18

13,25
17

9,0 mg/l
4,50 Κg/d

9,0
4,50

9,0
6,30

9,0
6,30

SS ολικό ειζόδος, ζσεδιαζμού
- θόπηιζη SSο, ζσ
- ζςγκένηπωζη
SS ζηεν έξοδο ηερ
εγκαηάζηαζερ

SSe

ΣΝ
ΣΝ ζηεν είζοδο (μέγιζηο)
ΣΝ ζηπαγγιδίων

Νιηπικό άδωηο ζηεν έξοδο
TN ζηεν έξοδο

ΣΝο,max
ΣΝο,ζηπ

N_NΟ3e

TNe

TP
Ρ ζηεν είζοδο (μέγιζηο)
Ρ ζηπαγγιδίων

Ρο,max
Ρο,ζηπ

Ρ ολικό ειζόδος, ζσεδιαζμού
- θόπηιζη Ρο, ζσ
- ζςγκένηπωζη
P ζηεν έξοδο ηερ
εγκαηάζηαζερ

Pe
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Αθφκα γηα ην ζρεδηαζκφ ειήθζεζαλ:
Θεξκνθξαζία ιπκάησλ ηνλ ρεηκψλα 14 νC θαη ην θαινθαίξη 24 νC.
Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή ζηελ είζνδν 100x106 / 100 ml.
Απνδέθηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ είλαη ην παξαθείκελν ξέκα Βνπδίνπ. Η
πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
παξαθάησ πίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 90/24/14.02.08 Απφθαζε έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο Δ.Δ.Λ. Γήκνπ Γνκνθνχ:
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ

ΕΚΡΟΗ

Βιοσεμικά Απαιηούμενο Οξςγόνο BOD5 (mg/l)

< 25

Ολικά αιωπούμενα ζηεπεά ΣSS (mg/l)

<35

Ολικό άδωηο ΣΝ (mg/l)

< 10

Ολικόρ θώζθοπορ ΣΡ (mg/l)

<10

Αμμωνιακό άδωηο ΝΗ3-Ν (mg/l)

<2

Νιηπικό άδωηο ΝΟ3-Ν (mg/l)

<8

Λίπε – έλαια και επιπλέονηα

0

Ολικά κολοβακηεπίδια (αποικίερ/100 ml)

< 100
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Μέζνδνο επεμεξγαζίαο – Γεληθή πεξηγξαθή
Η κέζνδνο επεμεξγαζίαο βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ελεξγνύ ηιύνο κε παξαηεηακέλν
αεξηζκό κε πιήξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηιύνο θαη πςειό βαζκό ληηξνπνίεζεο
θαη βηνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αδώηνπ θαζώο θαη βηνινγηθή θαη ρεκηθή
απνκάθξπλζε θσζθόξνπ.
Η ρεκηθή δέζκεπζε ηνπ θσζθφξνπ γίλεηαη κε πξνζζήθε θξνθηδσηηθνχ θαη δηέιεπζε
ησλ πγξψλ απφ θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ.
Η απνιχκαλζε ησλ εμεξρφκελσλ πγξψλ γίλεηαη κε πξνζζήθε ππνρισξηψδνπο
λαηξίνπ (NaOCl), ελψ ε επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κεραληθά κέζα.
πλνπηηθά ε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ κνλάδεο:
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α. Έξγα εηζόδνπ ησλ ιπκάησλ
Φξεάηην εηζφδνπ
Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο
β. Μνλάδα βνζξνιπκάησλ
ηφκηα εθθέλσζεο βπηηνθφξσλ
Δζράξσζε
Γεμακελή πξναεξηζκνχ – εμηζνξξφπεζεο
Αληιηνζηάζην αλχςσζεο βνζξνιπκάησλ
γ. Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο
Δζράξσζε
Δμάκκσζε – απνιίπαλζε
δ. Μνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
Γεμακελή απνθσζθφξσζεο
Γεμακελή απνληηξνπνίεζεο
Γεμακελέο ληηξνπνίεζεο-αεξηζκνχ
Αλαθπθινθνξία αλάκηθηνπ πγξνχ (εζσηεξηθή αλαθπθινθνξία)
ε. Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο
Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη απαγσγήο πεξίζζεηαο ηιχνο
ζη. Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία
Μνλάδα δνζνκέηξεζεο θξνθηδσηηθνχ
Μνλάδα θίιηξαλζεο
δ. Μεηξεηήο παξνρήο
ε. Υισξίσζε -Απνρισξίσζε
Γεμακελή επαθήο (καηαλδξηθή)
Φξεάηην απνρισξίσζεο
Μεηξεηήο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ
Κιίκαθα κεηαεξηζκνχ
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ζ. Δπεμεξγαζία ιάζπεο
Μεραληθή πάρπλζε ιάζπεο
Μεραληθή αθπδάησζε ιάζπεο
η. Γεμακελή λεξνύ
θ. Κηίξηα ζηέγαζεο ησλ κνλάδσλ
Κηίξην Φξεαηίνπ εηζφδνπ - Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο –– Δζράξσζε –
Δμάκκσζε

/

Ληπνζπιινγή

–

Δζράξσζε

θαη

δεμακελή

εμηζνξξφπεζεο

βνζξνιπκάησλ – κεραληθή πάρπλζε / αθπδάησζε.
Κηίξην

βηνινγηθήο

απνληηξνπνίεζεο,

βαζκίδαο
δεμακελέο

(δεμακελή
αεξηζκνχ,

απνθσζθφξσζεο,

δεμακελέο

θαζίδεζεο,

δεμακελή
θπζεηήξεο

αεξηζκνχ)
Κηίξην θίιηξαλζεο, ρεκηθψλ, κεηξεηή παξνρήο, ρισξίσζεο, απνρισξίσζεο,
θιίκαθαο κεηαεξηζκνχ
Κηίξην δηνίθεζεο

ι. Έξγα ππνδνκήο
Οδνπνηία
Ύδξεπζε
Ηιεθηξνθσηηζκφο
Πεξίθξαμε
Έξγα πξαζίλνπ
Γίθηπν ζηξαγγηδίσλ
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
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πλνπηηθή πεξηγξαθή
Σα ιχκαηα ηεο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο, νδεγνχληαη απφ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ
αγσγφ ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη απφ εθεί αθνχ ππνζηνχλ
πξναεξηζκφ θαη ρνλδξνεζραξηζκφ θαηαιήγνπλ ζην αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο.
Σν θξεάηην εηζφδνπ φπσο θαη ην αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο, είλαη θιεηζηφ,
ζηεγαλφ, εχθνια επηζθέςηκν θαη βξίζθεηαη εληφο θιεηζηνχ θηηξίνπ.
Σα βνζξνιχκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή πξναεξηζκνχ – απνζήθεπζεο κεηά
ηελ εζράξσζή ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία ρνλδξνεζράξα ρεηξνθαζαξηδφκελε, γηα
ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ιίζσλ θαη ησλ ινηπψλ αλδξνκεξψλ. Σα βπηηνθφξα εθθελψλνπλ
ζε θξεάηην αλάληε ησλ εζραξψλ κέζσ εηδηθνχ ζηνκίνπ εθθέλσζεο. ε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο δεμακελήο εγθαζίζηαληαη δχν ππνβξχρηεο αληιίεο (κία ζε
ιεηηνπξγία θαη κηα εθεδξηθή) πνπ θαηαζιίβνπλ ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο εζράξσζεο. Ο
αεξηζκφο ηεο δεμακελήο γίλεηαη κε δηάρπζε αέξα (ζχζηεκα ππνβξχρηνπ αεξηζκνχ),
γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ.
Η κνλάδα εζράξσζεο απνηειείηαη απφ κία θχξηα κεραληθά απηνθαζαξηδφκελε
ιεπηνεζράξα (ηνμσηή) θαη κία εθεδξηθή ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα επζχγξακκε. Σα
εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη κε κεηαθνξηθή ηαηλία ζε δνρεία απνζήθεπζεο.
ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζηε κνλάδα εμάκκσζεο –
ιηπνζπιινγήο, γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζηεξεψλ έσο 1 mm θαζψο θαη ησλ
ιηπψλ. Η θαζηδάλνπζα άκκνο ζα νδεγείηαη ζε εηδηθή δηάηαμε έθπιπζεο – αθπδάησζεο
κε ηε βνήζεηα αεξαληιηψλ θαη απφ εθεί ζε θάδν απνθνκηδήο. Σα ιίπε ζπγθεληξψλνληαη
ζην θαλάιη εξεκίαο θαη νδεγνχληαη κέζσ skimmer ζε παξαθείκελν θξεάηην απ’ φπνπ
απνκαθξχλνληαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξν, γηα δηάζεζή ηνπο ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο
ηαθήο.
Έλα ζχζηεκα απφζκεζεο ελεξγνχ άλζξαθα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφζκεζε ηνπ
θηηξίνπ ησλ έξγσλ εηζφδνπ –αληιηνζηαζίνπ αξρηθήο αλχςσζεο –κνλάδαο εζράξσζεο
–εμάκκσζεο-ιηπνζπιινγήο,

πξνεπεμεξγαζίαο

θαη

εμηζνξξφπεζεο

ησλ

βνζξνιπκάησλ, ησλ ρψξσλ απφξξηςεο άκκνπ θαη εζραξηζκάησλ θαη ηεο κνλάδαο
κεραληθήο πάρπλζεο / αθπδάησζεο.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο παξνρήο απφ ηελ έμνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο
πξνο ην θξεάηην εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.

10

Σα ιχκαηα, κεηά ηελ εμάκκσζε – ιηπνζπιινγή, δηνρεηεχνληαη ζηε δεμακελή
απνθσζθφξσζεο (ην πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλάδεπζε).
ηε ζπλέρεηα νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζηε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο, φπνπ ε
αλάκημε ησλ πγξψλ γίλεηαη επίζεο κε θαηάιιειν ππνβξχρην αλαδεπηήξα. Καηφπηλ ηα
ιχκαηα νδεγνχληαη ζηηο θαηάληε δεμακελέο αεξηζκνχ.
Ο αεξηζκφο ζηηο δεμακελέο αεξηζκνχ επηηπγράλεηαη κε δηάρπζε αέξα κέζσ
θπιηλδξηθψλ δηαρπηψλ ηχπνπ ιεπηήο θπζαιίδαο κε δηάηξεηε ειαζηηθή κεκβξάλε,
ηνπνζεηεκέλνπο πιεπξηθά ηεο δεμακελήο, ελψ ν αέξαο παξέρεηαη απφ ινβνεηδείο
θπζεηήξεο ηξηψλ ινβψλ, έλαο θχξηνο θαη έλαο εθεδξηθφο. Γηα λα επηηπγράλεηαη ε
απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ζηελ έμνδν, πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθή
αλαθπθινθνξία ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αεξαληιηψλ (κία αλα
δεμακελή αεξηζκνχ). ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ ζε θξεάηην κεξηζκνχ –
πξνζζήθεο θξνθηδσηηθνχ θαη νδεγνχληαη πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο.
θνπφο

ηεο

ηειηθήο

θαζίδεζεο

είλαη

λα

επηηπγράλεη

παξαγφκελεο βηνινγηθήο ηιχνο απφ

ηα

απαιιαγκέλα

ζηεξεά

απφ

ηα

αησξνχκελα

ηνλ

επεμεξγαζκέλα

δηαρσξηζκφ
πγξά, ηα

ηεο

νπνία

νδεγνχληαη πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα

επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε.
Οη δεμακελέο θαζίδεζεο είλαη νξζνγσληθήο θάηνςεο θαη δηαζέηνπλ θεθιηκέλν ππζκέλα
ρνάλεο γηα ηε ζπιινγή ηεο ιάζπεο πνπ θαζηδάλεη κε βαξχηεηα. ηελ είζνδν ησλ
δεμακελψλ ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια πεξηβιήκαηα εξεκίαο εηζφδνπ (ηχκπαλα
εξεκίαο). Σα δηαπγαζκέλα πγξά απφ θάζε δεμακελή θαζίδεζεο ππεξρεηιίδνπλ κέζσ
δηπινχ αλνμείδσηνπ νδνλησηνχ ππεξρεηιηζηή ζε θαλάιη ππεξρείιηζεο πνπ νδεγεί
πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία.
Αλάληε ηνπ ππεξρεηιηζηνχ, ηνπνζεηείηαη θξάγκα επηπιεφλησλ, ην νπνίν ζπγθξαηεί ηα
επηπιένληα γηα λα κελ ππεξρεηιίδνπλ ζηελ έμνδν. Σα επηπιένληαη απάγνληαη κέζσ
skimmer θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θξεάηην ζπιινγήο θαη απφ εθεί απάγνληαη
πεξηνδηθά κε βπηηνθφξα γηα δηάζεζε.
Η αλαθπθινθνξνχζα ιάζπε νδεγείηαη ζηελ είζνδν ηεο απνθσζθφξσζεο. Γηα ηελ
αλαθπθινθνξία ηεο ηιχνο ηνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά δχν αεξαληιίεο κηα αλά δεμακελή
θαζίδεζεο.
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Δπηπιένλ, ε πεξίζζεηα ηιχο απφ ηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο απάγεηαη κε
ηε βνήζεηα αεξαληιηψλ (κία αλά δεμακελή θαζίδεζεο) πξνο γεηηνληθφ θξεάηην
ζπιινγήο απφ ην νπνίν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ππνβξχρησλ αληιηψλ ηξνθνδνηείηαη
ε κνλάδα κεραληθήο πάρπλζεο αθπδάησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηχκπαλν αλάκημεο
ηιχνο-πνιπειεθηξνιχηε αλάληε ηνπ κεραληθνχ παρπληή.
Η

κνλάδα

βηνινγηθήο

επεμεξγαζίαο

(δεμακελή

απνθσζθφξσζεο,

δεμακελή

απνληηξνπνίεζεο, δεμακελέο αεξηζκνχ, δεμακελέο αεξηζκνχ) ηνπνζεηείηαη ζε θηίξην.
Σα δηαπγαζκέλα λεξά απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία, νδεγνχληαη πξνο ηε
κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ απνκάθξπλζε ησλ ξππνγφλσλ
ζπζηαηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θσζθφξνπ.
Η κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ κνλάδα απνζήθεπζεο θαη
δνζνκέηξεζεο θξνθηδσηηθνχ, θαη ηε κνλάδα θίιηξαλζεο. ην θίιηξν δηχιηζεο,
κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ζηα πγξά, ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Η πξνζζήθε
ηνπ θξνθηδσηηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θξεάηην κεξηζκνχ ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο πξνο ηελ κνλάδα
απνιχκαλζεο (ηνπηθφ by-pass) κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηθιείδσλ αλάληε ηνπ
θίιηξνπ. Καηάληε ηνπ θίιηξνπ δηχιηζεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κεηξεηήο παξνρήο ηχπνπ
Parshall.
Σα επεμεξγαζκέλα πγξά απνιπκαίλνληαη κε ππνρισξηψδεο λάηξην (ΝaOCl). Η
θαηάιιειε δηακφξθσζε (καηαλδξνεηδήο) ηεο δεμακελήο βνεζά ζηελ θαιή αλάκημε ησλ
επεμεξγαζκέλσλ κε ην απνιπκαληηθφ, θαζψο απμάλεη ην ρξφλν επαθήο ηνπο. Μεηά ηε
ρισξίσζε ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ππεξρεηιίδνπλ πξνο ην θξεάηην απνρισξίσζεο,
αλαδεπφκελν απφ αλαδεπηήξα θαηαθφξπθνπ άμνλα, γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ
ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θιίκαθα κεηαεξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ηα
επεμεξγαζκέλα πγξά δηνρεηεχνληαη πξνο ην θξεάηην εμφδνπ θη απφ θεη κε βαξχηεηα
νδεγνχληαη ζην παξαθείκελν ξέκα δηάζεζεο. ην θξεάηην εμφδνπ θαηαιήγνπλ επίζεο
ηα πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζε πεξίπησζε παξάθακςεο ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο.
Τπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο κνλάδαο απνιχκαλζεο πξνο ηελ έμνδν
ηεο θιίκαθαο κεηαεξηζκνχ, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπξνθξαγκάησλ ηνπ θξεαηίνπ
εηζφδνπ.
Η κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ν ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δνζνκέηξεζεο ησλ
ρεκηθψλ, ν κεηξεηήο παξνρήο, ε δεμακελή ρισξίσζεο-απνρισξίσζεο θαη ε θιίκαθα
αεξηζκνχ ζηεγάδνληαη εληφο θηηξίνπ.
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Η επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο πεξηιακβάλεη κεραληθή ηξάπεδα πάρπλζεο θαη
αθπδάησζεο ζε ηαηληνθηιηξφπξεζζα. Σν ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο –
αθπδάησζεο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ ησλ έξγσλ εηζφδνπ – πξνεπεμεξγαζίαο- κεραληθήο
πάρπλζεο / αθπδάησζεο.
Δληφο ηνπ θηηξίνπ ησλ έξγσλ εηζφδνπ – πξνεπεμεξγαζίαο - κεραληθήο πάρπλζεο /
αθπδάησζεο, θαηαζθεπάδεηαη δεμακελή λεξνχ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ην ζπγθξφηεκα
πάρπλζεο / αθπδάησζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιχζεο ησλ ηαηληψλ θαη
επηπιένλ θαιχπηεη ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε βηνκεραληθφ λεξφ.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππφινηπσλ απαηηήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε βηνκεραληθφ λεξφ
(εθηφο ηεο έθπιπζεο ησλ ηαηληψλ) εγθαζίζηαηαη πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα.
Η πιήξσζε ηεο δεμακελήο λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο ππνβξχρηαο
αληιίαο εγθαηεζηεκέλεο ζην θξεάηην εμφδνπ. Δλαιιαθηηθά, ε δεμακελή πιεξψλεηαη κε
πφζηκν λεξφ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο.
Σα ζηξαγγίδηα ηεο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο-απνιίπαλζεο θαηαιήγνπλ κε βαξχηεηα
ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ θαη απφ εθεί ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα ζηξαγγίδηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θίιηξν θαη ηε κεραληθή πάρπλζε-αθπδάησζε, νδεγνχληαη
επίζεο ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ θαη απφ εθεί πίζσ ζηελ είζνδν γηα επαλεπεμεξγαζία.
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2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
2.1 Παξαθνινύζεζε, έιεγρνο δηεξγαζηώλ θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο, πνπ
επηηεινχληαη ζηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
επηζηήκεο

θαη

ηεο

ηερληθήο,

ηηο

νδεγίεο

ησλ

θαηαζθεπαζηψλ

ηνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη απηνκαηηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
θαηαζθεπήο, πξνζαξκνζκέλα ζηα δεδνκέλα παξνρψλ θαη πνηφηεηαο εηζφδνπ, φπσο
απηά δηακνξθψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
ηήξεζε ηεο πνηφηεηαο επεμεξγαζίαο, ησλ ινηπψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ
θαλνληζκψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη
άξηηα

ιεηηνπξγία

ηεο

κνλάδαο.

Η

ζπληήξεζε

πεξηιακβάλεη

φινλ

ηνλ

ειεθηξνκεραλνινγηθφ, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ & απηνκαηηζκνχο, θχξην θαη βνεζεηηθφ,
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ
θαη αξγνχληνο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε
δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία δελ
ππάξρνπλ νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ π.ρ. δίθηπα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ..
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Πξφγξακκα πληήξεζεο ζα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ θαη φρη γεληθά ζε αληιίεο, θπζεηήξεο θιπ..
Όζνλ αθνξά ζηα δίθηπα ιπκάησλ, ζηξαγγηδίσλ, ηιχνο θαη νκβξίσλ πξνβιέπνληαη ηα
εμήο:
-

Καζεκεξηλφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ δηθηχσλ, ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ησλ Α/ θαη
ησλ δεμακελψλ.

-

Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ (αλ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκφο).

-

Καζαξηζκφο ησλ θαλαιηψλ, θξεαηίσλ θαη ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζε θάζε έλαξμε
επνρήο θαη πξηλ απφ πξνβιεπφκελα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο απνδνρήο ή φρη ησλ βνζξνιπκάησλ.
ηα βπηία ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εηδηθφ γη' απηά ρψξν ηεο
εγθαηάζηαζεο γηα πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (εθηφο αββάησλ, Κπξηαθψλ θαη
επίζεκσλ αξγηψλ) θαη γηα νθηψ (8) ψξεο ηελ εκέξα.
Όζνλ αθνξά ζηα παξαπξντφληα ηεο κνλάδαο, εθηφο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο,
αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε θξνληίδα ηνπ Δξγνδφηε.
2.2 Πξόγξακκα εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεωλ θαη κεηξήζεωλ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θαηάιιειν
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηειεί δεηγκαηνιεςίεο κε ηελ
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ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή θαη ηηο θαη' ειάρηζηνλ αλαιχζεηο, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηνλ
ΠΙΝΑΚΑ 1 θαη ΠΙΝΑΚΑ 2, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο κεζφδνπο
αλαθνξάο. Οη αλαιχζεηο ζα εθηεινχληαη ζην ηδηφθηεην ρεκηθφ - κηθξνβηνινγηθφ
εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη ζα
ζπληεξείηαη αλάινγα, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο.
Δάλ ην εξγαζηήξην δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ αλαιχζεσλ (π.ρ. βαξέα κέηαιια), ν αλάδνρνο κε επζχλε ηνπ
ζα εθηειεί ηηο αλαιχζεηο απηέο ζε άιιν εξγαζηήξην.
Οη θαη' ειάρηζηνλ ειεγρφκελεο παξάκεηξνη, ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ θαη νη ζέζεηο
δεηγκαηνιεςίαο ζα είλαη φπσο παξαθάησ:
ΠΙΝΑΚΑ 1
Παξάκεηξνη

Είζνδνο Έμνδνο

Παξνρή

εκεξήζηα

SS
COD
ΒΟD5
Ν-ΝΗ4
Ν-ΝΟ3
Ν-ΝΟ2
Ν-νιηθφ
Ρ-νιηθφο
pH
Θεξκνθξαζία 0C
Γηαιπκέλν 02
Αγσγηκφηεηα

2/εβδνκάδα
2/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
1 /εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
3/εβδνκάδα
εκεξήζηα

Οιηθά
Κνινβαθηεξηνεηδή
Κνπξαλψδε
Κνινβαθηεξηνεη
δή

Δεμακελή
Αεξηζκνύ

Δεμακελή
Καζίδεζεο

Αλαθπθινθν
ξία ηιύνο
εκεξήζηα

2/εβδνκάδα

2 /εβδνκάδα

2 /εβδνκάδα

1 /εβδνκάδα
1 /εβδνκάδα

3 /εβδνκάδα
εκεξήζηα
εκεξήζηα

2 /εβδνκάδα
1/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα

ΠΙΝΑΚΑ 2
Παξάκεηξνη
Παξνρή
TS (g/l ή %)
pH
Ξεξφηεηα (%)

Πεξίζζεηα
Ιιύνο
εκεξήζηα
1/εβδνκάδα
1/εβδνκάδα

Αθπδαηωκέλε
Σηξαγγίδηα
ηιύο
αθπδάηωζεο
εκεξήζηα
εκεξήζηα
Αλά εμάκελν
1 /εβδνκάδα

1 /εβδνκάδα
1 /εβδνκάδα
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ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεκηθνχ θαη κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ν ππεχζπλνο
ρεκηθφο ή ρεκηθφο κεραληθφο ζα θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αλαιχζεσλ, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ νκαιή θαη άξηηα
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ν ππεχζπλνο ρεκηθφο ή ρεκηθφο κεραληθφο
ζα

πξνβαίλεη

ζηελ

παξαιαβή

δείγκαηνο

πξνεπεμεξγαζκέλσλ

απνβιήησλ

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα θαη απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ. επηρεηξήζεηο,
εθφζνλ ππάξμνπλε (ζηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρεη θάπνηα ζπλδεδεκέλε
επηρείξεζε). Οη ελέξγεηεο απηέο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ απφ ην δίθηπν αθαζάξησλ, απφ ηα βπηία
κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ θαη απφ ηηο κειινληηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ.
επηρεηξήζεηο, ηελ ζσζηή εμέιημε ησλ δηεξγαζηψλ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ απνδέθηε.
Οη θαη' ειάρηζηνλ ειεγρφκελεο παξάκεηξνη, ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ θαη νη ζέζεηο
δεηγκαηνιεςίαο γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δ.Δ.Λ. επηρεηξήζεηο
ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 3:
ΠΙΝΑΚΑ 3
Παξάκεηξνη

Έμνδνο

ζπλδεδεκέλωλ

επηρεηξήζεωλ
pH

2/κήλα

Αγσγηκφηεηα

2/κήλα

Θεξκνθξαζία

2/κήλα

SS

2/κήλα

COD

2/κήλα

BOD5

2/κήλα

N-NO3

2/κήλα

N-NO2

2/κήλα

N-NH4

2/κήλα

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ εηζξνήο αθαηάιιεισλ ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα
ειέγρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε έμνδνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ επηπιένλ ηνπ
θαζηεξσκέλνπ κεληαίνπ ειέγρνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν Γήκνο γηα ηα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ.
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Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ (αλαιχζεσλ, κεηξήζεσλ, παξνρψλ,
πνζνηήησλ ηιχνο, θιπ.) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη αλά κήλα θαη εληφο
10 εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή.
Δπίζεο, ζα θαηαγξάθνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αιιαγέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε
ζπλήζε δηεξγαζία θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο, πνζφηεηεο παξαπξντφλησλ θαη
νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δεηεζνχλ απφ ην Γήκν. εάλ θξηζνχλ αλαγθαία γηα ηελ θαιχηεξε
παξαθνινχζεζε ή θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Αθφκε, ζα
ππνβάιινληαη ηα έληππα θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο.
2.3 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο
Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα ειέγμεη ηνλ
ππάξρνληα

εμνπιηζκφ.

Οπνηαδήπνηε

βιάβε

ζηηο

ππνδνκέο

θαη

ηνλ

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο
απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ επεκβάζεσλ ζα βαξχλεη
ηνλ εξγνδφηε, ψζηε ε κνλάδα ηελ νπνία ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο λα βξίζθεηαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε.
Οη

ππεξεζίεο,

πνπ

αθνξνχλ

ηηο

εξγαζίεο

ζπληήξεζεο

/

επηζθεπήο

ζα

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πληήξεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη
απφ δχν κέξε:
1. Πξνιεπηηθή πληήξεζε
2. Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη
ζ’ απηφ, πνπ παξέδσζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. ηα έληππα απηά ζα
θαηαγξάθνληαη

θαη

πηζαλέο

δηνξζσηηθέο

ελέξγεηεο,

πξνιεπηηθνχ

αιιά

θαη

θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ.
Πξνιεπηηθή Σπληήξεζε
Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη απηή, πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ζα
πεξηιακβάλεη έληππε ελεκέξσζε κε δεκηνπξγία εληχπνπ παξαθνινχζεζεο γηα θάζε
κεράλεκα. ην έληππν απηφ ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
Ο αχμσλ αξηζκφο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηφηεξεο
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. αιιαγή
ιαδηψλ, ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο επφκελεο επέκβαζεο, θαη ην φλνκα ηνπ ζπληεξεηή,
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία επέκβαζε.
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Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζα
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα
manual ησλ κεραλεκάησλ.
Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ,
ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγή ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, βαξχλεη ην
Γήκν.

Επηδηνξζωηηθή Σπληήξεζε
Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία βηβιίνπ θαηαγξαθήο ησλ πηζαλφηεξσλ βιαβψλ αλά είδνο
εμνπιηζκνχ φιεο ηεο κνλάδαο. Θα πεξηγξάθνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (αγνξά
αληαιιαθηηθνχ, ρξφλνο ηεκαρίνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο, επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο, δηφξζσζε ηεο επίπησζεο ζηε κνλάδα), ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ν
πξνκεζεπηήο. Αλ ε βιάβε, πνπ παξνπζηαζηεί, δελ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα
επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ηφηε ζα πξνζηίζεηαη ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε
θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζνχλ έληππα
παξαθνινχζεζεο γηα θάζε βαζηθφ κεράλεκα. ην έληππν απηφ ζα αλαγξάθνληαη:
Ο αχμσλ αξηζκφο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηφηεξεο
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ (π.ρ. αιιαγή
ιαδηψλ, ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο επφκελεο επέκβαζεο θαη ην φλνκα ηνπ ζπληεξεηή,
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία επέκβαζε.
Σέινο ζηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη:
-

Ο θαζαξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ.

-

Η ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πεξίθξαμεο.

-

Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ ή ππφγεησλ
ζσιελψζεσλ.

-

Η ζπληήξεζε θαη ε άξδεπζε ησλ θπηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.

-

Όιεο

νη

παξφκνηαο

θχζεο

κε

ηηο

πξναλαθεξφκελεο

εξγαζίεο,

πνπ

απνζθνπνχλ ζηελ θαιή, νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ
ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.
Οη βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ
απηνκαηηζκφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζην Γήκν, ζα αίξνληαη ακέζσο
θαη ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
ηελ πεξίπησζε, πνπ ε βιάβε νθείιεηαη:
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α) ε θαθφ ρεηξηζκφ ή παξάβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο, απηή ζα
απνθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
β) Φζνξά ιεηηνπξγίαο, ιφγσ παιαηφηεηαο ή αλσηέξαο βίαο, ζα επηζθεπάδεηαη, αλ
είλαη δπλαηφλ επηηφπνπ, απφ ηνλ αλάδνρν, αιιά κε πιηθά, πνπ ζα ηνπ δηαζέηεη
ην Γήκν. ηα πιηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ιηπαληηθά, παξεκβχζκαηα
(θιάληδεο), θνριίεο, πεξηθφριηα θαη άιια κηθξήο θαηά ηεκάρην αμίαο, πνπ
ζεσξνχληαη αλαιψζηκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηηφπνπ
επηζθεπή θαη απαηηείηαη επηζθεπή ζε ζπλεξγείν ηνπ πξνκεζεπηή ή άιιν
εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ζα απνθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ Γήκνπ.
Η θαηάηαμε ησλ βιαβψλ ζηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β) ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή
ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ην θφζηνο εξγαζίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη
πξφζζεηεο απνδεκίσζεο.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην δεηνχκελν είλαη νη βιάβεο λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην
κε ζσζηή επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
Θα

πξέπεη

λα

δηαζθαιίδεηαη

ε

άκεζε

απνθαηάζηαζε

ησλ

βιαβψλ

ηνπ

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη νη ηπρφλ αιιαγέο
ζην ινγηζκηθφ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά απφ ελεκέξσζε
θαη γξαπηή έγθξηζε απφ ην Γήκν.
Σπρφλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα επηζεκαίλνληαη θαη ζα
θνζηνινγνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, αιιά ζα πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Δξγνδφηε.
Δπίζεο, ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, πνπ αθνξνχλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν εληφο
ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο θζνξψλ ή θαηαζηξνθψλ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο κνλάδαο, πνπ νθείινληαη ζε βαλδαιηζκφ,
δνιηνθζνξά ή θπζηθή θαηαζηξνθή.

2.4 Μέηξα αζθάιεηαο
Τπνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλάδαο
Οη θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλάδαο ζα αθνξνχλ
ζηα εμήο:
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-

Πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάινγε άδεηα
επίζθεςεο ζην ρψξν, απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο, νη
νπνίνη θαη ζπληνλίδνπλ ηελ επίζθεςε κε ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο.

-

Πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο θαη ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ππάιιειν ηεο εγθαηάζηαζεο.

-

πκκνξθψλνληαη κε ην θαζεζηψο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αζθάιεηαο.

-

πκκνξθψλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο.

-

Κνηλνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπο.

ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν, δελ απαηηείηαη
αδεηνδφηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ φςεη φκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ
ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ψξνπ, πνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη αλνηθηή αιιά θαη φηαλ
απηή είλαη θιεηζηή, ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.

Αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία
Η αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο επηδηψθεηαη
κε θαλνληζκνχο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
-

ηνπο θαλφλεο, πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ
δηθή ηνπο αζθάιεηα.

-

ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα έλαληη αηπρήκαηνο.

2.5 Πξνζωπηθό
Σν πξνζσπηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο είλαη:
-

Έλαο Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο.

-

Έλαο Υεκηθφο ΠΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο.

-

Έλαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ, κεξηθήο απαζρφιεζεο.

-

Έλαο βνεζφο ειεθηξνιφγνπ, κεξηθήο απαζρφιεζεο.

-

Έλαο εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ, πιήξνπο απαζρφιεζεο.

Οη

θαη’

ειάρηζηνλ

επηζθέςεηο

ηνπ

πξναλαθεξφκελνπ

πξνζσπηθνχ

κεξηθήο

απαζρφιεζεο ζηελ Δ.Δ.Λ. ζα είλαη νη αθφινπζεο:
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•

Γχν θνξέο ην κήλα ν Υεκηθφο Μεραληθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα

επηηφπην έιεγρν ηεο πνξείαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα δηαρεηξηδεηαη ηε ιπκαηνιάζπε ησλ
αζηηθψλ ιπκάησλ. Δπηπιένλ, ζα ηελ επηζθέπηεηαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην
γηα ηηο αλάγθεο θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ.
•

Γχν θνξέο ην κήλα ν Υεκηθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε γηα επηηφπην

έιεγρν ηεο πνξείαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεςείεο θαη
αλαιχζεηο.
•

Γχν θνξέο ην κήλα ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ζα επηζθέπηεηαη ηελ

εγθαηάζηαζε γηα έιεγρν θαη ξχζκηζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο.
•

Γχν θνξέο ην κήλα ν Βνεζφο Ηιεθηξνιφγνπ ζα επηζθέπηεηαη ηελ εγθαηάζηαζε

γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
•

Μία θνξά ην εμάκελν ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο

πξνιεπηηθέο θαη επηδηνξζσηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.
•

Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε (ιεηηνπξγηθή - ειεθηξνινγηθή - κεραλνινγηθή)

ν αληίζηνηρνο ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ ζα επηιακβάλεηαη ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ
άκεζε επίιπζή ηνπ.Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο απέλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ
γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, γηα ηελ αζθάιηζε ηνπο θαη γηα νπνηνδήπνηε δηθαίσκά
ηνπο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζπιινγηθή απφθαζε εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν
απηνί αλήθνπλ.
Σα αλσηέξσ απαηηνχκελα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ
κνλάδα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηήο. Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί
επνρηθά απφ αλαπιεξσηέο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο, αθνχ απηφ
θνηλνπνηεζεί ζηνλ εξγνδφηε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Πάλησο γηα ηελ νπνηαδήπνηε
ζπλέπεηα, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ιεηηνπξγία
πξνζσπηθνχ, ηφζν ζε βάξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη γηα ηελ
ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ν αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε.
2.6 ΤΛΛΟΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ
ΑΦΤΓΑΣΩΜΔΝΗ ΤΛΙΟ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ Δ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΜΔΝΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

ΓΙΑΘΔΗ
ΜΟΝΑΓΑ

Με ηελ παξνχζα ππεξεζία ν Γήκνο Γνκνθνχ αλαζέηεη θαη ηελ ζπιινγή,
παξαιαβή θαη κεηαθνξά, απφ ην ρψξν ηνπ ΒΙΟΚΑ Γνκνθνχ, πνζφηεηεο βηνινγηθήο
ηιύνο, ε νπνία ζεσξείηαη απφβιεην απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ
απνβιήησλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ δηάζεζε ζε λφκηκε κνλάδα επεμεξγαζίαο.
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Ο αλάδνρνο γηα ηελ ππεξεζία ηεο ζπιινγήο ηεο ηιχνο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια
νρήκαηα θαη εμνπιηζκφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλα γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά πξνο
ηειηθή δηάζεζε ηιχνο ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζψο θαη
δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο αλάδνρνο γηα ηελ ππεξεζία ηεο αξρηθήο ζπιινγήο ηεο ηιχνο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
παξαγσγνχ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ν νπνίνο
θαίλεηαη παξαθάησ:
Δηδηθφ θνξηεγφ, κε κεραληζκφ θνξηνεθθφξησζεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ containers
ειαρίζηεο ρσξεηηθφηεηαο 20 m3, ηεηξαμνληθφ (γάληδνο), φπσο θαη containers ηα νπνία
πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
Να

είλαη

εηδηθά

ζρεδηαζκέλα

θαη

θαηαζθεπαζκέλα

ψζηε

λα

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπιινγή δηαθφξσλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ή θαη ξεπζηψλ
φπσο ε θνπξηά θαη νη ιάζπεο βηνινγηθνχ. Να έρνπλ κέγηζηε αληνρή ζηελ ρξήζε θαη
ζηνλ ρξφλν ιφγσ ηεο εληζρπκέλεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο απφ θεθξακκέλνπο θαη
αλαπηπγκέλνπο ράιπβεο, θαηεγνξίαο STAHL- 37, κεγάιεο αληνρήο ζε ηάζε θαη
εθειθπζκφ. Η ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ λα γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε ζε
πιήξεηο ιεηαζκέλεο ξαθέο ρσξίο δηαθνπέο ελψ πξέπεη εηδηθή κέξηκλα λα έρεη ιεθζεί
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ησλ
κεραληθψλ ηδηνηήησλ ζε θάζε ζεκείν ησλ containers κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή
δεκηνπξγίαο επαίζζεησλ θαη εππαζψλ ζεκείσλ. Οη δηαζηάζεηο θαη ν ελ γέλεη
ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζθεπήο κε θαηάιιειεο εληζρχζεηο λα δηαζθαιίδνπλ άξηζηεο
κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη πςειή αληνρή ζε παξακνξθψζεηο θαη ζηξεβιψζεηο, απφ
εζσηεξηθέο πηέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πιήξσζε κε βαξέσο ηχπνπ θνξηία
θαη εμσηεξηθέο θαηαπνλήζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα θνξηνεθθφξησζεο.
Σα containers απηά επίζεο λα θέξνπλ άγθηζηξν γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη πφξηα ε
νπνία αζθαιίδεη κε εηδηθφ κεραληζκφ θαη λα απαζθαιίδεηαη γηα ηελ εθθφξησζε ησλ
απνξξηκκάησλ κε αλαηξνπή. Σν ζρεηηθά ρακειφ βάξνο ηνπο λα δηαζθαιίδεη επαξθή
πεξηζψξην σθέιηκνπ θνξηίνπ γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά κηαο ηθαλνπνηεηηθήο πνζφηεηαο
πιηθψλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Κ.Ο.Κ, γηα κέγηζην επηηξεπηφ κηθηά θνξηίν
νρεκάησλ.
Σα containers

λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζθαινχο

θνξην-εθθφξησζεο κε ηα νρήκαηα κε ηα νπνίν ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
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ηαρεία θαη εχθνιε ζε ρεηξηζκφ ε ζπιινγή ηνπ θαη ε ελαπφζεζε ηνπ ζηα ζεκεία
ζπγθέληξσζεο ησλ πξνο ζπιινγή πιηθψλ.
Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα λα θέξνπλ εηδηθά άγθηζηξν γηα ηελ ζχζθηγμε κνπζακάδσλ
επηθάιπςεο ηνπ επάλσ κέξνο ηνπ container πξνο απνθπγή νζκψλ θαη δηαζπνξάο
αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά ηνπ.
Σα containers λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ DΙΝ 30.722 θαη ζπλεξγάδνληαη κε νρήκαηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
εθνδηαζκέλα κε κεραληζκφ θνξην-εθθφξησζεο (Rollon –RollOff)
Ο αλάδνρνο ινηπφλ κε ηε ρξήζε ησλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζα πξνβαίλεη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ
ππεχζπλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ απνθνκηδή ησλ πνζνηήησλ ηιχνο.
Ο αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηιχνο αζηηθψλ
ιπκάησλκεηά ηελ πιήξσζε ηνπ container κε ηιχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ. Η δχγηζε ησλ πνζνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε
γεθπξνπιάζηηγγα ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνκνθνχ παξνπζία
εθπξνζψπσλ ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε
φπνπ αλάδνρνο δε κπνξεί λα δπγίζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε γεθπξνπιάζηηγγα ιφγσ
αδπλακίαο δχγηζεο ηφηε ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη απνθιεηζηηθά ζε δχγηζε ζηε
γεθπξνπιάζηηγγά ηεο κνλάδνο ηειηθήο δηάζεζεο ηεο ηιχνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ,

ν αλάδνρνο

ππνρξενχηαη φπσο πξνβαίλεη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηδίνπ ηχπνπ νρήκαηα,
κεδελίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
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2.7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. Αλάιπζε πξνϋπνινγηζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ
ΚΟΣΟ
ΜΟΝΑΔΑ
1.500,00

ΠΟΟΣΗΣΑ/
ΜΗΝΑ
0,2

1.500,00

0,2

Μιζθοδοζία Μησανολόγος Μησανικού ΠΔ ή ΣΔ, μεπικήρ
απαζσόληζηρ

1.300,00

0,2

1.200,00

0,2

5

Μιζθοδοζία ηλεκηπολόγος, μεπικήρ απαζσόληζηρ
Μιζθοδοζία επγάηη γενικών καθηκόνηων, πλήποςρ
απαζσόληζηρ

1.100,00

1

6

Έξοδα ζςνηήπηζηρ (λιπανηικά, μικποϋλικά κλπ.)

800

1

800

Δπγαζηηπιακά

600

1

600

8

Γιοικηηικά έξοδα (γπαθικά, αναλώζιμα κλπ.)

400

1

400

9

ΤΛΛΟΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ
ΓΙΑΘΔΗ ΑΦΤΓΑΣΩΜΔΝΗ ΤΛΙΟ

0,12

7.000

α/α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1

Μιζθοδοζία Υημικού Μησανικού ΠΔ, μεπικήρ απαζσόληζηρ

2

Μιζθοδοζία Υημικού ΠΔ, μεπικήρ απαζσόληζηρ

3
4

7

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(€)
300
300
260
240
1100

840

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

4.840,00

2. Πξνϋπνινγηζκόο παξνρήο ππεξεζηώλ

A.T.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
ΒΙΟΚΑ ΓΟΜΟΚΟΤ (μηνιαία δαπάνη)

μήναρ

12

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ (€)

4.840.00

ΔΑΠΑΝΗ (€)

58.080.00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

58.080.00

ΦΠΑ (24%)

13.939.20

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

72.019.20

3. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ
3.1 Γεληθνί όξνη

1.

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο.
Θεσξνχληαη πιήξεηο απφ θάζε άπνςε, ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο
ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπο θαη
πεξηιακβάλνπλ:
α. Όιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, πιελ ηεο δαπάλεο
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θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ε νπνία
θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
β. Κάζε γεληθή δαπάλε, κε θαηνλνκαδφκελε ξεηψο αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε
εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ην είδνο
θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή κε κεραληθψλ
κέζσλ, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί.
2.

Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ αλαθέξεηαη φηη πεξηιακβάλνληαη:
α. Γαπάλεο κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ρξήζεσο, απνζεθεχζεσο, θπιάμεσο, επεμεξγαζίαο,
πξνζεγγίζεσο,

ελζσκαηψζεσο,

θζνξάο

θαη

απνκεηψζεσο,

φισλ

ησλ

απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν πιηθψλ, κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο,
δηαθηλήζεηο θιπ., κέρξη πιήξνπο ελζσκαηψζεψο ησλ.
β. Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, απνδεκηψζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά
ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΙΚΑ, θιπ., δψξσλ
ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο, απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θιπ. ηνπ πάζεο
θχζεσο εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ
θιπ., νη νπνίεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
γ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν κεραλεκάησλ, κεραληθψλ
ζθεπψλ, κέζσλ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ
κέζσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ θηηξηαθψλ θαη
ινηπψλ δνκηθψλ έξγσλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
δ. Οη εηζθνξέο θάζε κνξθήο, θαηαβνιέο θαη νη ππφινηπεο επηβαξχλζεηο απηψλ ησλ
δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη άιισλ ηακείσλ θπξίαο ή επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο, φπσο επίζεο θαη θάζε λφκηκε ππνρξέσζε ή επηβάξπλζε, πνπ γεληθά
αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ
ηηκνινγίνπ.
ε. Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
ζη. Η δαπάλε γηα κεηάθιεζε νηνλδήπνηε εηδηθψλ, φπνηε απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε
δηρνγλσκηψλ κεηαμχ αλαδφρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο
δ.. Η δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Ιαηξηθήο
πεξίζαιςεο γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζηνλ
θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο.
ε. Η δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο.
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ζ. Η δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ
η. Η δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν,
εκεξνιφγηνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ, πνπ απαηηνχληαη ή
ηπρφλ απαηηεζνχλ απφ ηελ επίβιεςε.
3.2 Άξζξα Σηκνινγίνπ

Άξζξν 1: Λεηηνπξγία – Σπληήξεζε εγθαηαζηάζεωλ επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ θαη
απνβιήηωλ (κεληαία δαπάλε)
Σν θαη' απνθνπή κεληαίν ηίκεκα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ
παξνρή ηεο ππεξεζίαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Σηκή κνλάδαο (€/κήλα) ρσξίο ΦΠΑ
Οινγξάθσο: ηέζζεξηο ρηιηάδεο νθηαθόζηα ζαξάληα επξώ
Αξηζκεηηθώο: 4.840,00€
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2.8 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1:Δηζαγσγή
Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ): Γήκνο Γνκνθνχ
Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Γνκνθνχ
Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία, ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε
παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Η πξνβιεπφκελε απφ ηε
χκβαζε Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ.
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλνληαη
ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ
ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
πκβαηηθά Σεχρε: Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ, πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη
ηνπ Αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε, ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο Δ..Τ.
Σεχρε Γηαγσληζκνχ: Κάζε ηεχρνο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο:
1. Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο
2. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)
3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
4. Πξνυπνινγηζκφο θαη Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ
5. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
1.1 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ)
Η παξνχζα Δ..Τ. απνηειείηαη απφ 13 άξζξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο)
θαη πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα, πνπ πξνζαξηψληαη ζ' απηά θαη ηα
ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο, πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη
ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:
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1. χκβαζε Δξγνδφηε - Αλαδφρνπ
2. Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο
3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ
4. Σερληθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ
5. Η Παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
6. Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
7. Πξνυπνινγηζκφο θαη Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ
Άξζξν 2:Δθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
2.1 Σφπνο θαη ρξφλνο
2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ εξγνδφηε λα
ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο
ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλα ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ γεληθφηεξε
πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε, πνπ θξίλεη
ρξήζηκε ν εξγνδφηεο.
2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο
πξνο ηνλ Αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 15 εκέξεο. Σν
ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ
Γνκνθνχ.
2.1.3 Η πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
2.1.4 ε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, αλ δελ νξίδεηαη ζ'
απηφ δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαηεζεί
ρσξίο επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε ή ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο.
2.2
2.2.1

χκβαζε - Οξηζκφο εθπξνζψπνπ
Η

ζχκβαζε

ζα

ππνγξαθεί,

απφ

πιεπξάο

Αλαδφρνπ,

απφ

ηνλ

ήδε

εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο
κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.
2.2.2

Δπί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη
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αλαπιεξσηή εθπξφζσπν, πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
εάλ αξρηθά δελ έρεη νξίζεη. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εθπξνζψπσλ ηνπ
Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ
κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε Αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο (βι. παξάγξαθν 2.3).
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο
ζηνλ εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ
παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο, εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ
κεηαβνιψλ.
2.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή
εθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην εάλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην νπνίν
ηα πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’ εληνιή ηνπ, λα ηνλ εθπξνζσπνχλ
ζε φια ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο

νξγάλσλ ηνπ

εξγνδφηε,

ζε

ζπλαληήζεηο

κε

φξγαλα

ειέγρνπ

/

παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4. Παξάιιεια κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ζα
απνηειεί θαη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο κεηαμχ ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηη ππνδνκέο,
πνπ ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία νθείιεη λα
παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ζην Φνξέα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο.
2.3 Δπίβιεςε ηεο χκβαζεο
Ο Δξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν ην πξφζσπν, πνπ ζα
επηβιέςεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν ελ ζπλερεία ζα θαιείηαη
«Δπηβιέπσλ» αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο εξγαζηψλ.
2.4 Τπνβνιή Δθζέζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην ηεχρνο "Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ".
Άξζξν 3: Πξνζσπηθφ, ζπλεξγείν, ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ρεκηθά θαη κεραλήκαηα
3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο, πνπ
αλαιακβάλεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα
πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ
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εξγνδφηε. Σεθκαίξεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ
δελ εθθξάζεη γξαπηψο ηε δηαθσλία ηεο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαιχπηεη λφκηκα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη θχιαμε ηνπ
Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη επαθίεηαη
ζηνλ Αλάδνρν λα θαηαζηξψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο
ηνπ Έξγνπ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραληθά κέζα θαζψο θαη ηε θχιαμε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, νχησο ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα εμαζθαιίδεηαη
ε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία.
Ο ππεχζπλνο ηεο επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη
θαιφο ρξήζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε δηεξκελέα.
Η απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη'
άηνκν θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ
Αλαδφρνπ.
3.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ
νκάδα πνπ αλαθέξεηαη ζην νξγαλφγξακκα.
3.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη φιεο ηηο δαπάλεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ, εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θαη
κεηαθνξά πιηθψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί κε πξνζσπηθφ
επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θιπ., θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ
γηα ηε λφκηκε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εξγνιαβίαο. Θα
πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ λα έρεη ζε εηνηκφηεηα ζπλεξγαδφκελν
εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν επηζθεπψλ θαη θαηαζθεπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη
εμνπιηζκνχ επαλδξσκέλν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνβαίλεη ζε επηζθεπέο θαη
θαηαζθεπέο αθφκα θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δάλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα
δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ, απείζαξρνπ ή θαη κε
ηίκηνπ κέινπο ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πξνζψπσλ κε άιια, πνπ ζα ακείβνληαη απφ ην Γήκν ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα
ζπλαληηέηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην δίκελν κε ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ,
ζε ηαθηηθέο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε
ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο Γήκνο ζα έρεη ην
δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην
απαηηνχκελν γη’ απηφ πξνζσπηθφ.
Σνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηεο ζχκβαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ, ην πξφγξακκα
ζπληήξεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, πνπ ζα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαη ην νπνίν ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. Πηζαλέο αιιαγέο ζην
πξφγξακκα απηφ επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλε
γλψκε ή θαη επηζπκία ηεο επίβιεςεο.
Πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
3.4 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δειαδή ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο
πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνδφηε.
Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη
ησλ

θάζε

θχζεσο

κεραληθψλ

κέζσλ θαη

ζπλαθψλ

κε απηφ

εηδψλ, πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 4:

Ακνηβή - Κξαηήζεηο

4.1 Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ηηο πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ Δπίβιεςε πνζφηεηεο
ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ παξαζρεζεί αλά κήλα.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο,
πνπ ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα αλαγξάθνληαη:
i. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ.
ii. Σν πιεξσηέν πνζφ.
iii. Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ:
1. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
2. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο.
3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ
πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ.), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. Οη
ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ
κειψλ ηνπο.

31

4.Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο ηπρφλ θξαηήζεσλ, πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη’ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ
πιεξσκή ηεο απαίηεζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
(α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο,
ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο
θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ,
ΠΔΓΜΔΓΔ, ΣΔΔ θιπ.
(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα
θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ.
Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή ή ζησπεξή) ηνπ
Λνγαξηαζκνχ. Αλ ε πιεξσκή θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ
κελφο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηφθνπο ππεξεκεξίαο.
ησπεξή έγθξηζε ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί εάλ παξέιζεη έλαο κήλαο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ θαη δελ έρεη δνζεί ξεηή έγθξηζε.
4.2

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο

ιεηηνπξγηθά έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε
δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε εδψ θαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη
ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη
ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, εθηφο απφ ηελ δαπάλε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, λεξνχ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο.

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.

4.3

Νφκηζκα

Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ, θαζψο θαη νη πιεξσκέο, πνπ ζα
δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
4.4

Ωξάξην Λεηηνπξγίαο

Η Δγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο αιιά ζα είλαη αλνηρηή φιεο ηηο εκέξεο
ηεο εβδνκάδαο, γηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο ήηνη 8:00-16:00.
Άξζξν 5:

Δγγπήζεηο
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5.1

Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο

5.1.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο, ίζε πξνο ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.
5.1.2

Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί λα είλαη

ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα
ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
5.1.3 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ θαηάπησζε
ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο.

5.2 Γεληθνί Όξνη Δγγπήζεσλ
Οη εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ρσξίο
θακία δηάθξηζε, ηελ πηζηή εθαξκνγή απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη
θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απνθαζίδεηαη ε θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ, ή αλάινγνπ πξνο
ηελ απαίηεζε κέξνπο, ησλ εγγπήζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ν εξγνδφηεο
εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνο ηνλ εγγπεηή.
Η θαηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
απνδεκίσζε ηνπ Δξγνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ
πνζνχ ησλ εγγπήζεσλ.

Άξζξν 6:
6.1

Πνηληθέο ξήηξεο – έθπησζε - αλσηέξα βία

εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο

πνηφηεηαο. Η κε ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη
νπζηψδεο πιεκκέιεηα, πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Η ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ απηήο είλαη
ιφγνο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη έθπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
6.2

ε πεξίπησζε, πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ
εγθαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο θαη ν Γήκνο ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή
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δηθαζηηθέο εληνιέο γηα λα επηζηξέςνπλ νη εξγαζίεο ζηελ νκαιφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηέηνηαο πεξηφδνπ ν Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν κέρξη νη ζπλζήθεο λα νκαινπνηεζνχλ (εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηεζνχλ
πξφζζεηεο δαπάλεο, ζα εγθξηζνχλ απφ ην Γήκν)
Σελ επζχλε γηα νκαιή ιεηηνπξγία κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θιπ., ζε πεξίπησζε
εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.
6.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζην Γήκν ακέζσο θάζε
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Η
απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε επαθή
κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Δθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηα
απαηηνχκελα έμνδα θαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζην Γήκν γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ
ελεξγεηψλ απηψλ. Ο

Γήκνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο

αλάγθεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ νθείινληαλ ζε ζθάικα ή ακέιεηα
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε πξνθχπηνπζα απνδεκίσζε ζα πξνζδηνξίδεηαη είηε κε επί ηφπνπ
παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν εθηθηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή
εηνηκφηεηα θαη λα δηαηεξεί ζε ελεξγφ θαηάζηαζε ηφζν ην κεραληθφ εμνπιηζκφ φζν θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ.
Άξζξν 7:

Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ
πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
χκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε
ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο κφλν θαη εθφζνλ αλ απφ απηέο (πιεκκειείο εθπιεξψζεηο
ππνρξεψζεσλ) δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δπζιεηηνπξγία ή δεκία ζηελ
εγθαηάζηαζε.
Άξζξν 8:

Γεληθά θαζήθνληα, επζχλεο, ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ

8.1 Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ
8.1.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Γηαθήξπμε κε
επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε θαη λα αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο, πνπ
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.
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8.1.2 Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ
(ηνπ εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ
ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο
ζρεηηθέο νδεγίεο.
8.1.3 Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε
φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ' απηφλ.
8.1.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο
νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε.
8.2

Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν

8.2.1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε επζχλε,
φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα
ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
8.2.2 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ
δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
8.2.3 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Αλάδνρνο

αλαιακβάλεη

ηελ

ππνρξέσζε

λα

κε

γλσζηνπνηήζεη

ζε

ηξίηνπο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε

έγγξαθε

ζπγθαηάζεζε

ηνπ

εξγνδφηε,

νπνηαδήπνηε

έγγξαθα

ή

πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.

8.3

Κπξηφηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ

8.3.1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θιπ.), πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε,
ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν, πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη
ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.
8.3.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
θαη αλ απαηηεζεί λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ
αλάθηεζε / δηαρείξηζε ηνπο.
8.4

Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ απφ Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή
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Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ
επεμεξγαζία ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά
απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε θαη ζε
πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ
θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ.
8.5

Κπξηφηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ

8.5.1 Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ,
ππνρξενχηαη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε.
8.5.2 Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν
εξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ειέγρεη, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο
πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.
8.6

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ

8.6.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θαη
ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θιπ.
β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία.
γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ.
δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.

8.6.2

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ
Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο
ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
8.7

Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην Πξνζσπηθφ ηνπ

Ο Αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε
λνκνζεζία (ζε ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
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8.8

Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε
ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε
ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε.
8.9

Αιιεινγξαθία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ Δξγνδφηε

Σα έγγξαθα, πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη
λα απνζηέιινληαη θαηαξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 9:
9.1

Τπνρξεψζεηο ηνπ Δξγνδφηε

Παξάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχκβαζε

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ζηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα
λα ηηο παξαδψζεη.
9.2

Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ηελ ακνηβή γηα ηηο παξαζρεζείζεο
ππεξεζίεο ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο, φπσο
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2 θαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο απφ ηελ Δπίβιεςε. ην βαζκφ, πνπ ζε έλα κήλα απφ ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηελ Δπίβιεςε, ν Αλάδνρνο δελ έρεη
πιεξσζεί, ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηφθνπο είηε θαη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

Άξζξν 10:
10.1

Γηαθνξέο – Γηαθσλίεο – Αλσηέξα βία

πκβαηηθά ηεχρε

10.1.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ
αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην
ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ
παξ. 1.1 ηεο παξνχζαο.
10.1.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη
κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο, πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
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10.2

Αλσηέξα Βία

10.2.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο
βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά
παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο, πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν ή
ηε ζχκβαζε.
10.2.2 Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο,
δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ
αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ
απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.
Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο, πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο
δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην
ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην
δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα
θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
Άξζξν 11:

Έθπησζε αλαδφρνπ – Γηάιπζε ζχκβαζεο

11.1 Έθπησζε Αλαδφρνπ
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη
έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δηαδηθαζία
έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε
ζχκβαζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
11.2

Γηάιπζε ηεο χκβαζεο

11.2.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε κε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Νφκνπ 3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
11.2.2 Ο Αλάδνρνο κε ηελ Δηδηθή Γήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, πνπ απεπζχλεη ζηνλ
εξγνδφηε, πξνζδηνξίδεη ηελ δεηνχκελε απνδεκίσζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξίζεη
ηελ απνδεκίσζε έλαληη ηεο νπνίαο ζπλαηλεί ζηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε καηαίσζε
ηεο δηάιπζεο. Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζηε καηαίσζε ηεο δηάιπζεο, ε ζχκβαζε
ζπλερίδεηαη αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, κε αλάινγε παξάηαζε ησλ
ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.
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11.2.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηή δελ
έρεη ιπζεί πξφσξα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε φιεο ηηο
ζρεηηθέο παξαηάζεηο.
11.3

Λχζε ηεο χκβαζεο γηα νηθνλνκηθνχο Λφγνπο

Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε,
εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε
ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηε
δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο.
11.4

Λχζε ηεο χκβαζεο - Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο

Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηε βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Αλαδφρνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε, φπνπ βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή φισλ ησλ
παξαδνηέσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή γίλεηαη εληφο δχν
κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο κε απφθαζε ηνπ Δξγνδφηε. Παξάιιεια
ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5.1 ηεο
παξνχζαο Δ..Τ., κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Μπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή παξαιαβή εξγαζηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ. Μπνξεί
επίζεο λα γίλεηαη ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ
Αλαδφρνπ.
Άξζξν 12:

Γηνηθεηηθή – Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο
αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.
Άξζξν 13:
13.1

Ιζρχνπζα λνκνζεζία θαη γιψζζα επηθνηλσλίαο

Ννκνζεζία

Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νδεγία 17/2004/ΔΚ θαη απφ ην Διιεληθφ
Γίθαην, φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
13.2

Γιψζζα επηθνηλσλίαο

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή
άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη
νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ
αιινδαπή γιψζζα πξνο ηα ειιεληθά ή απφ ηα ειιεληθά πξνο αιινδαπή γιψζζα, απηή ζα
εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν ππεξηζρχεη ησλ
εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα.

Γνκνθόο, 20-01-2017
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΤΓΓ

ΜΠΑΚΟΣΔΡΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

ΜΠΙΛΙΡΗ ΓΗΜΗΣΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ
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