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Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ

1.

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο απνηειεί:
-

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Κ.Λ.Υ. & Κ.Δ.Λ.Ν.Α.,
ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα εθξνήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηά
νξίδνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο θαη ηνπο φξνπο ησλ Α.Δ.Π.Ο.
Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηνλ βέιηηζην
δπλαηφ ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.

-

Ζ έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ., θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο βάξδηεο, άββαηα, Κπξηαθέο θαη Αξγίεο
(εζληθέο θαη ηνπηθέο).

-

Ζ θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ. (λεζίδα Παζζά θαη Δπβντθή
Αθηή), θαηά ηηο ψξεο απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

-

Ζ παξαιαβή βνζξνιπκάησλ ηα άββαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΛΥ
θαη ηνπ ΚΔΛΝΑ θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζην ΚΛΥ κεηά ην πέξαο ηνπ
σξαξίνπ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ζχκθσλα κε
ηηο πνζφηεηεο πνχ έρεη θαζνξίζεη ε ΓΔΤΑΥ.

-

Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ΚΛΥ θαη ε εθηέιεζε
δξνκνινγίσλ κε πισηφ κέζν απφ θαη πξνο ηελ Δπβντθή Αθηή θαη ηε
λήζν Παζά ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οι
υρ άνυ ςπηπεζίερ καηαηάζζονηαι ζηο CPV 90481000-2 ζύμθυνα
με ηον (ΔΚ) 213/2008.
Δηδηθφηεξα,

o

Ζ ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ΚΛΥ θαη ΚΔΛΝΑ ζα

εθηειείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξσηλήο βάξδηαο θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο.
o

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ έλαξμε βάξδηαο εξγαζίαο ζα

παξαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Κ.Λ.Υ. απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο
εξγαδφκελνπο, ππνγξάθνληαο ζην εηδηθφ έληππν παξαιαβήο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο εγγξαθφκελεο ζην έληππν παξαηεξήζεηο θαη ζπκβάληα, πνπ
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έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πξνεγνχκελε βάξδηα. Σν έγγξαθν απηφ ζα ειέγρεηαη
θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

o

Καηά ηηο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑΥ, παξάηαζεο ηνπ

σξαξίνπ ππνδνρήο βπηίσλ ή παξακνλήο πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη
ζπλεξγείσλ ηξίησλ πέξαλ ηνπ ζπλήζνπο σξαξίνπ γηα ηελ πεξαίσζε ηαθηηθψλ
ή έθηαθησλ εξγαζηψλ θαη επηζθεπψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα
παξαιακβάλεη θαλνληθά θαηφπηλ ελεκέξσζεο.

o

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα εθπαηδεπηεί γηα δηάζηεκα 10

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο πξσηλήο βάξδηαο ηεο ππεξεζίαο
πξηλ ηελ έλαξμε ζχκβαζεο. Δπίζεο γηα δηάζηεκα 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ ε
ππεχζπλε Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε
ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επίβιεςε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
θπξηφηεξσλ παξακέηξσλ ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο, (γηα ηελ αλάιπζε ησλ
νπνίσλ ζα είλαη δηαζέζηκν ην εξγαζηήξην ηεο ΓΔΤΑΥ ζηε λεζίδα Παζζά),
αιιά θαη γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (SCADA ΚΛΠ).

o

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη πισηφ ζθάθνο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ

πξνζσπηθνχ.

o

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο

δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ψζηε θαηαξρήλ λα ηεξνχληαη
πιήξσο νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη θαηά δεχηεξνλ λα
εμαζθαιίδεηαη

ε

άξηηα,

απνδνηηθή

θαη

νηθνλνκηθή

ιεηηνπξγία

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Σα φξηα ησλ
παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ πξνο δηάζεζε δίλνληαη
ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΟΡΗΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ

ΚΔΛΝΑ

BOD
COD
SS
IMHOFF
ΟΛΗΚΟ ΑΕΩΣΟ
ΑΜΜΩΝΗΑΚΟ ΑΕΩΣΟ
ΛΗΠΖ ΔΛΑΗΑ
ΔΠΗΠΛΔΟΝΣΑ
Total Coli.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Κ.Λ.Υ. (2)

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

Κ.Δ.Λ.Ν.Α.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
 Κ.Λ.Υ.(1)

Κ.Λ.Υ.

< 25
< 125
< 35
< 0,3
< 35
< 15
<0,1
0
<500/100ml

< 25
< 125
< 35
< 0,3
< 10
<2
< 0,1
0
<500/100ml

< 25
< 90
< 20
< 0,3
< 15
<2
0
0
<500/100ml

ΠΗΝΑΚΑ: Δπηηξεπφκελα φξηα παξακέηξσλ πνηφηεηαο
o

Οη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαζψο θαη ε

απαζρφιεζε ησλ ηερληθψλ πνπ ζα εθηεινχλ βάξδηεο ζην έξγν, ζα
θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΓΔΤΑΥ, κε
γλψκνλα ηε ζπλερή επίβιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ,

ηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο πεξηβαιινληηθήο θαη εξγαηηθήο

λνκνζεζίαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Πξηλ ηελ
έλαξμε θάζε κήλα ζα ππνβάιιεηαη πξνο ηελ ΓΔΤΑΥ θαη ζα αλαξηάηαη ε
θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα.
o

Ζ ΓΔΤΑΥ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα

δεηήζεη αηηηνινγεκέλα ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ή ηερληθήο αλεπάξθεηαο

(ρσξίο

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ), ελψ ν αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηάζεη ην
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 28/80.
o

O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν πισηφ κέζν (ηχπνπ

Ferry Boat) κε ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε ηζρχ θαη ειάρηζηε
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ελφο νρήκαηνο ειάρηζηνπ πιάηνπο 2,5 m

θαη

ζπλνιηθνχ βάξνπο 50 ηφλσλ. Σν πισηφ ζα βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή θαη ζα
είλαη ζε ζέζε εληφο 6σξνπ κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑΥ λα
εθηειεί δξνκνιφγηα κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Νεζίδα Παζά θαη απηψλ
ζηελ απέλαληη Δπβντθή Αθηή γηα κεηαθνξά νρεκάησλ θαη πιηθψλ επί
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νθηαψξνπ ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο. Πέξαλ ησλ εθηάθησλ
πεξηπηψζεσλ ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζα απαζρνιεί ην ελ ιφγσ πισηφ θαη γηα κία (1)
εκέξα/έηνο, ζε πισηέο κεηαθνξέο πνπ ζα θξίλεη απηή αλαγθαίεο ζην Κ.Λ.Υ.

2.

Δπγαζίερ λειηοςπγίαρ - ζςνηήπηζηρ εγκαηαζηάζευν ζηην ππυινή

βάπδια.
I.

Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Κ.Λ.Υ. θαη ηνπ
ΚΔΛΝΑ παξνπζηάδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII
- «ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΓΔΤΑΥ». Οπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθνξία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηφπηλ
γξαπηνχ αηηήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο
Γηαθήξπμεο.

II. Οη εξγαδφκελνη ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο, ζα είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπληήξεζεο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο

ζχκθσλα

κε

ην

πθηζηάκελν

πξφγξακκα

ζπληήξεζεο, φπσο ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί ζε δηάζηεκα δχν κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ην αλσηέξσ πξφγξακκα ζα
εμεηδηθεπηνχλ νη εξγαζίεο ξνπηίλαο πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη
ην πξφγξακκα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πινπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
επηβιέπεηαη απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑΥ.
III. Σν Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη:


ηελ

θαζεκεξηλή

θαηαγξαθή

ζε

εηδηθά

δειηία

ησλ

σξνκεηξεηψλ, παξνρψλ, αλαισζίκσλ, θαηαλαιψζεσλ θιπ
απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο.


Σελ ηήξεζε ησλ θαζεκεξηλψλ, εβδνκαδηαίσλ θαη κεληαίσλ
ξνπηηλψλ ιεηηνπξγίαο θαη θαζαξηζκψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ.



Σελ ξχζκηζε γηα βέιηηζηε ιεηηνπξγία θάζε κνλάδαο θαη ηεο
εγθαηάζηαζεο

ζπλνιηθά

ψζηε

λα

ηεξνχληαη

ηα

φξηα

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα πξνιακβάλνληαη κε
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δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο νη δπζιεηηνπξγίεο ή απνθιίζεηο ηεο
επεμεξγαζίαο.



Σνλ ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ, φγθσλ θαη καδψλ πνπ
επεμεξγάδεηαη θάζε κνλάδα θαη ε εγθαηάζηαζε ζπλνιηθά θαη
ηελ θαηαγξαθή ζε κεληαία βάζε κε εκεξήζηα αλάιπζε.

IV. Σν πξφγξακκα ηαθηηθήο
αλαζεσξείηαη αλάινγα κε

ζπληήξεζεο

είλαη δπλαηφ λα

ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο πνπ

πξνδηαγξάθνπλ νη θαηαζθεπαζηέο, ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο.
V. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηειηθφ πξφγξακκα
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ. Σν πξφγξακκα πνπ ζα
εθαξκνζζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ επηζηεκνληθή νκάδα
ππνζηήξημεο

ηεο

ζχκβαζεο

κε

βάζε

ηεο

νδεγίεο

ησλ

θαηαζθεπαζηψλ θαη ηα manual ησλ κεραλεκάησλ, ζα θαζνξίδεη
επαθξηβψο ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο πνπ ζα γίλνληαη ζε
κεληαία,

εμάκελε

θαη

εηήζηα

βάζε.

Σν

πξφγξακκα

ζα

ηξνπνπνηεζεί επί ην βέιηηζην, ζα πεξηιακβάλεη φια ηα
απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά – αλαιψζηκα ζπληήξεζεο θαη ζα
ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ επίβιεςε, κεηά απφ δηάζηεκα
δχν κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
VI. Ζ ΓΔΤΑΥ ζα παξάζρεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα ηερληθά ζηνηρεία,
εγρεηξίδηα θαη ινηπφ

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ

ζρεηηθφ κε ηνλ

εμνπιηζκφ θαη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο.
VII. Οη εξγαζίεο ηαθηηθήο - πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, ζα
αλαγξάθνληαη

ζε

εηδηθά

έληππα

ζπληήξεζεο

θαη

ζα

απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Ζ έληππε & ειεθηξνληθή
θαηαγξαθή ζα πεξηέρεη:
 Καηάινγν

Μεραλεκάησλ

θαη

Απαηηνχκελσλ

Αληαιιαθηηθψλ.
 Πξνγξακκαηηζκφ πληήξεζεο Μεραλεκάησλ.
 Καξηέια πληήξεζεο Μεραλήκαηνο.
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 Δβδνκαδηαίν Έληππν Δξγαζηψλ πληήξεζεο.

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο ζα αθνινπζεί ην πξφηππν ISO ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΓΔΤΑΥ
θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα αξρεία. Οη
παξαζρεζείζεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πηζηνπνηνχληαη απφ
ηελ επίβιεςε ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ.
VIII.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ

κεραλεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα ζέηεη
σο πξνηεξαηφηεηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ βιαβψλ.
IX. Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνδνρή
ησλ βπηίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΛΥ εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑΥ. ε πεξίπησζε
αδπλακίαο ππνδνρήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.,
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππνδνρή, θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

3.

Δπγαζίερ λειηοςπγίαρ – έκηακηηρ ζςνηήπηζηρ ηος ΚΛΥ εκηόρ

υπαπίος ΓΔΤΑΥ
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο
πνπ επηηεινχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ψζηε θαηαξρήλ λα ηεξνχληαη πιήξσο νη
εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη θαηά δεχηεξνλ λα εμαζθαιίδεηαη ε
άξηηα, απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, ηεξεί ηα αξρεία ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επηζπλαπηφκελν
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII - «ΑΡΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ
ΓΔΤΑΥ».
Πην αλαιπηηθά:
I.

Σπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζή ηεο ζα
παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ επίβιεςε.

II. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΥ ζρεηηθά κε
ηηο ηπρφλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ
8

Ανοικτός Διαγωνισμός: Λειτουργία και συντήρηση κέντρων λυμάτων Δ.Ε.Υ.ΑΧ., διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών

17REQ005958079 2017-03-22

δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ
θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ απφθαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ φζνλ
αθνξά ζην είδνο θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ιεπηέσλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ εθφζνλ νη επηπηψζεηο νθείινληαη ζε
δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη δαπάλεο ησλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

III. Ζ

παξνχζα

ππεξεζία

δελ

πεξηιακβάλεη

ηε

δαπάλε

αλαισζίκσλ, λεξνχ & ελέξγεηαο πνπ είλαη ππνρξέσζε ηεο
ΓΔΤΑΥ, φπσο θαη ηε κεηαθνξά ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο θαη
ησλ παξαπξντφλησλ.
IV. Οπνηνηδήπνηε ρεηξηζκνί, ζπκβάληα, παξαηεξήζεηο θ.ι.π. πνπ
γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν εθηφο σξαξίνπ ΓΔΤΑΥ, ζα
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ δειηίν ζπκβάλησλ ην νπνίν ζα
παξαδίδεηαη ζηνλ επηβιέπνληα ηεο ΓΔΤΑΥ. Ο αλάδνρνο δελ
επηηξέπεηαη λα θάλεη ζνβαξνχο ρεηξηζκνχο ή αιιαγέο ζηηο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο, αθφκα θαη ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ
ζπλζεθψλ, πξηλ ελεκεξψζεη θαη ιάβεη ζχκθσλε γλψκε ησλ
ππεπζχλσλ ηεο ΓΔΤΑΥ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επζχλε απφ
νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
V. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ βάξδηαο
θηλεηφ ηειέθσλν (ηνλ νπνίν ζαθψο βαξχλεη ε δαπάλε), ελψ ην
ππάξρνλ ηειέθσλν ηεο ΓΔΤΑΥ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε
ιήςε ηειεθσλεκάησλ.
VI. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά ηνπ
πξνζσπηθνχ ζην ΚΛΥ κε δηθφ ηνπ πισηφ κέζν δηαζέηνληαο
θαηάιιειν ρεηξηζηή ηνπ πισηνχ κέζνπ.

4.

Γενικέρ ςποσπεώζειρ αναδόσος

1.

Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα
ειέγμεη ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επζχλεο ηνπ θαη

9
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ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ βιάβεο λα ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε ζηνλ
θχξην ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαο ζρεηηθά επηδηνξζσηηθά κέηξα. Σπρφλ
παξαηεξήζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζή ηεο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ
επίβιεςε.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη
έθζεζε

λα παξαδίδεη εγγξάθσο αλά ηξίκελν ηερληθή

παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα

πεξηιακβάλεη

ηεθκεξησκέλεο

πξνηάζεηο

γηα

ηε

βειηηζηνπνίεζε

ηεο

ιεηηνπξγίαο, απφδνζεο θαη ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
2.

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ηεξείηαη ην
Πξφγξακκα Λεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην νπνίν θάζε κήλα ζα
βεβαηψλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

3.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζε φιν ην δηάζηεκα απφ ηελ
έλαξμε κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο Ζκεξνιφγην Λεηηνπξγίαο κε
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο. ην εκεξνιφγην ζα θαηαγξάθνληαη ηα
αλαγξαθφκελα ζηε παξάγξαθν 2.VI, θαζψο :
 Πιήξε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επζχλεο
ηνπ.
 Κάζε έθηαθην ζπκβάλ ή ελέξγεηα.
 Οη ψξεο εξγαζίεο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ εκεξεζίσο.
 Κάζε εληνιή νδεγία θ.ι.π. ηεο επίβιεςεο.
Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θξαηείηαη ζε δχν (2) αληίγξαθα, φπνπ κεηά
ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή απηψλ, έλα αληίηππν παίξλεη ε
ΓΔΤΑΥ (κέζσ ηνπ επηβιέπνληα) θαη ην άιιν κέλεη ζην ζηέιερνο ηνπ
βηβιίνπ θαη θξαηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ρψξν ησλ Δγθαηαζηάζεσλ.

5.

Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ
δελ πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε αλαισζίκσλ, λεξνχ & ελέξγεηαο πνπ είλαη
ππνρξέσζε ηεο ΓΔΤΑΥ θαζψο
αληαιιαθηηθψλ.

10
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6.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ιάβεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ
δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.

7.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνο ηελ ΓΔΤΑΥ θαη λα
αλαξηά θάζε κήλα θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθφ πνχ ζα εξγαζζεί.

8.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα
θαηαξηηζζεί απφ θνηλνχ κε ηε ΓΔΤΑΥ έλαο θαηάινγνο κε ηα ειάρηζηα
εξγαιεία θαη αλαγθαία αληαιιαθηηθά εθηάθηνπ αλάγθεο (θπξίσο
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πηλάθσλ) ηα νπνία ζα ρξεσζνχλ θαη ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν.
ε πεξίπησζε κεγάιεο βιάβεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα

9.

δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο ΓΔΤΑΥ, απηφ φκσο δε
δηθαηνινγεί ζε θακία πεξίπησζε θαη΄ εμαθνινχζεζε άζθνπε θιήζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑΥ γηα βιάβεο πνπ θαηά ηε θξίζε ηνπ
επηβιέπνληνο ζα κπνξνχζαλ λα επηδηνξζσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν.
ε πεξίπησζε εκθάληζεο βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηε

10.

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη
επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζή ηνπ θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζε αξρείν βιαβψλ ε
αηηία ηεο βιάβεο, νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα
πιηθά.
11.

Αλ απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ ή θαθή ζπληήξεζε θαηά ηε
δηάξθεηα παξνρήο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο, θαηαζηξαθεί ηκήκα ηνπ
Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. ε
πξψηε θάζε θξίλεη γηα ηελ ππαηηηφηεηα ν επηβιέπσλ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ν
αλάδνρνο ζε πεξίπησζε αληίξξεζήο ηνπ πξνζθεχγεη ηεξαξρηθά ζε
αλψηεξα φξγαλα ηεο ΓΔΤΑΥ θαη αλ δε δηθαησζεί (θαηά ηε γλψκε ηνπ),
πξνζθεχγεη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.

12.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ρεηξηζηή πισηνχ κέζνπ γηα
ηελ κεηαθίλεζε ησλ εξγαδφκελψλ ηνπ. Ωο πισηφ κέζν γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηδηφθηεην
πισηφ. Ζ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζηηο
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πξνβιήηεο ηεο ΓΔΤΑΥ ή ζην ιηκαλάθη ησλ Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ πξηλ
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΛΥ.
Ο ρεηξηζηήο ηνπ πισηνχ ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα

13.

ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ην
ιηκαλάθη έσο ηηο πξνβιήηεο ηεο λεζίδαο Παζζά γηα ηηο ζπλήζεηο θαη
έθηαθηεο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ηνπ

14.

πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν ρεηξηζηήο
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ή κε ηνπ δξνκνινγίνπ. Δάλ ην
δξνκνιφγην δελ εθηειεζηεί, ν ρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ζηελ
λεζίδα γηα ηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ΚΛΥ θαζψο θαη ηνλ
Αλάδνρν, ν νπνίνο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή
θαη λφκηκε παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπο.
Δξγαζίεο ζπληήξεζεο – απνθαηάζηαζεο έξγσλ πνιηηηθνχ

15.

κεραληθνχ κεγάιεο έθηαζεο (επηρξίζκαηα, κνλψζεηο, βαθέο, θ.ι.π.) δελ
πεξηιακβάλνληαη

ζην

αληηθείκελν

ηεο

ζχκβαζεο.

Αληίζεηα

πεξηιακβάλεηαη ε απνςίισζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπιάρηζηνλ
δχν θνξέο εηεζίσο .

5.

Φύλαξη ΚΛΥ

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη θχιαμε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚΛΥ ζηηο αξγίεο θαη ζηηο απνγεπκαηηλέο - λπρηεξηλέο
βάξδηεο.

6.

Αηομική αζθάλεια και πποζηαζία

Ζ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη απνθιεηζηηθά
δηθή ηνπ επζχλε θαη ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα νξίζεη
Σερληθφ Αζθαιείαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φια
ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε
επζχλε ηνπ θαη ζα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα ησλ απαξαίηεησλ εκβνιηαζκψλ.
12
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7.

Πποζυπικό αναδόσος

Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα δηαζέζεη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα:
1.

Κάζε

δηαγσληδφκελνο

πξέπεη

λα

δηαζέηεη

επηζηεκνληθή

νκάδα

απνηεινχκελε απφ:
-Έλα Γηπισκαηνχρν Υεκηθφ Μεραληθφ ή Τγεηνλνιφγν Πνιηηηθφ Μεραληθφ
πνπ ζα δηαζέηεη θαη΄ ειάρηζηνλ

εκπεηξία ελφο έηνπο ζε ιεηηνπξγία

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ελεξγνχ ηιχνο κε αλαεξφβηα
ρψλεπζε ηιχνο
- Έλα Γηπισκαηνχρν ή Πηπρηνχρν Μεραλνιφγν Μεραληθφ πνπ ζα δηαζέηεη
θαη’

ειάρηζηνλ

εκπεηξία

ηξία

έηε

ζε

ζπληήξεζε

εγθαηαζηάζεσλ

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε ηιχνο.
- Έλα (1) Γηπισκαηνχρν ή Πηπρηνχρν Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ή Πηπρηνχρν
Μεραληθφ Απηνκαηηζκψλ πνπ ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ εκπεηξία ηξία έηε
ζε ζπζηήκαηα βηνκεραληθψλ απηνκαηηζκψλ.

Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη φπσο ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθή βάζε
ζε ζπζθέςεηο κε ηε ΓΔΤΑΥ. Τπνρξενχηαη φπσο ζπληάζζεη θαη παξαδίδεη
αλά ηξίκελν ηερληθή έθζεζε παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚΛΥ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο
γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο,

απφδνζεο θαη ελεξγεηαθήο

θαηαλάισζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ
ζα αμηνπνηνχληαη νη κεηξήζεηο απφδνζεο ελψ ζα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα
ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαιχζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ πνπ
ζα πξνηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν. Οη απαηηνχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο
δεηγκαηνιεςίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Οη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, ζα
θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., κε
γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηε ηήξεζε ηεο
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ηζρχνπζαο

λνκνζεζίαο

θαη

ηελ

εθπιήξσζε

ησλ

ζπκβαηηθψλ

ππνρξεψζεσλ.

2. Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη:
2.1 Έλα (1) Γηπισκαηνχρν Υεκηθφ Μεραληθφ, πνπ ζα δηαζέηεη θαη΄ ειάρηζηνλ
εκπεηξία ελφο έηνπο ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε
αλαεξφβηα ρψλεπζε θαη ν νπνίνο ζα έρεη ηελ θαζεκεξηλή επζχλε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο επίβιεςεο ηεο πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ παξφρνπ θαη γεληθφηεξα ηε ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε παξνπζία ηνπ ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Λ.Υ. θαη ηνπ Κ.Δ.Λ.Ν.Α. ζα είλαη ππνρξεσηηθά
θαζεκεξηλή.
Ο αλσηέξσ Μεραληθφο ζα κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη απφ Γηπισκαηνχρν
Μεραλνιφγν Μεραληθφ κε ηζνδχλακα πξνζφληα, θαηά ηηο εκέξεο απνπζίαο
ηνπ.

2.2 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ 7:00
έσο 15:00 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, δειαδή:
 Έλαο (1) Ζιεθηξνιφγνο κε άδεηα εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ 3εο νκάδαο
Α΄εηδηθφηεηαο θαη ηξεηο (3) Σερληθνί κε άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ 2εο
Δηδηθφηεηαο. Ο έλαο εθ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζα εθηειεί εξγαζίεο
ζην ΚΔΛ.Ν.Α.
 Έλαο (1) αλεηδίθεπηνο εξγάηεο.
Ο έλαο εθ ησλ ηερληθψλ ηεο πξσηλήο βάξδηαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ επίβιεςε ζπλνιηθά ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ηε ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ δειηίσλ ειέγρνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ
σο πξνο ηε ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπληήξεζεο
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2.3 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη

ζε

βάξδηεο επί 24σξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηάληα έμη (36) κελψλ, δειαδή απφ
Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή, θαζψο θαη ηηο αξγίεο (επίζεκεο θαη ηνπηθέο). Σν
πξνζσπηθφ απηφ ζα απνηειείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ πάληα απφ δχν (2)
εξγαδφκελνπο αλά βάξδηα. Σν πξνζσπηθφ πνπ δελ ζα εθηειεί απνγεπκαηηλή ή
βξαδηλή βάξδηα θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα αδεηψλ, ζα απαζρνιείηαη ζηελ
πξσηλή βάξδηα. Γηα απηφ ην ιφγν, ην πξνζσπηθφ ησλ βαξδηψλ ζα απνηειείηαη
απφ δέθα (10) εξγαδφκελνπο (πέληε δεχγε εξγαδφκελσλ). Σν θάζε δεχγνο ζα
απνηειείηαη απφ:


Έλα

(1) Σερληθφ κε άδεηα Αξρηηερλίηε

Δηδηθφηεηαο

ή

έλαλ

(1)

Ζιεθηξνιφγν

κε

Μεραληθνχ 2εο

άδεηα

εγθαηαζηάηε

ειεθηξνιφγνπ 2εο νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο. ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ, δχν (2)

ζα είλαη κεραληθνί – ζπληεξεηέο θαη νη ππφινηπνη

ειεθηξνιφγνη.


Έλαλ (1) αλεηδίθεπην εξγάηε.

2.4 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη θάζε
άββαην ζηελ πξσηλή βάξδηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαιαβήο βνζξνιπκάησλ. Σν πξνζσπηθφ απηφ ηφζν ζην Κ.Λ.Υ. φζν θαη
ζην Κ.Δ.Λ.Ν.Α., ζα είλαη έλαο

(1) Σερληθφο κε άδεηα Αξρηηερλίηε

Μεραληθνχ 2εο Δηδηθφηεηαο ή έλαο (1) Ζιεθηξνιφγνο κε άδεηα εγθαηαζηάηε
ειεθηξνιφγνπ 2εο νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο, αλά εγθαηάζηαζε.

Σνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ απαηηνχκελνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (ειεθηξνιφγνη
– αξρηηερλίηεο) πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ εηήζηα απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία. Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ κεραληθψλ – ζπληεξεηψλ,
ειεθηξνιφγσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε αληίζηνηρεο άδεηεο, φπσο
απηέο

έρνπλ

ηξνπνπνηεζεί

ζχκθσλα

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
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2.5 Σν απαξαίηεην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιείηαη γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Λ.Υ. (εγθαηαζηάζεηο Νεζίδαο Παζζά)
θαζψο θαη ειαθξψλ θνξηίσλ (φπσο κηθξά εξγαιεία, κηθξά δνρεία θ.ι.π). Σν
πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν δίπισκα ηαρππιφνπ, γηα
ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ, ν δε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Λ.Υ., θαηάιιειν θαη αδεηνδνηεκέλν πισηφ κέζν γηα
ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα ην πξνζσπηθφ απηφ είηε ζα
είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο σο ρεηξηζηέο ηνπ πισηνχ, είηε ζα είλαη
θάπνηνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.

2.6 Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο ησλ

θαπζηήξσλ, ησλ αλαιπηηθψλ on line νξγάλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο scada
ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο

απφ εμεηδηθεπκέλν θαηά πεξίπησζε

ζπλεξγείν. Δηδηθφηεξα ν αλάδνρνο πξέπεη:
- λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ (PLCs, inverters, SCADA, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ ηνπ SCADA θιπ). Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί
ηαθηηθά (ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο /έηνο) ηα ζπζηήκαηα απηά θαη λα
πξνβαίλεη ζε αληηθαηαζηάζεηο ησλ θζνξψλ, κε αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηνπ
παξέρεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
- λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλαιπηηθψλ on
line νξγάλσλ ησλ δεμακελψλ (κεηξεηέο D.O., MLSS θιπ). Ο Αλάδνρνο,
ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηαθηηθά (ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο /έηνο) ηα
ζπζηήκαηα απηά θαη λα πξνβαίλεη ζε αληηθαηαζηάζεηο ησλ θζνξψλ, κε
αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηνπ παξέρεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
- λα δηαζέηεη απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ηνπ
Κ.Λ.Υ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ηαθηηθφ έιεγρν
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο αλά έηνο ησλ θαπζηήξσλ θαη λα αληηκεησπίδεη φιεο
ηηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αληηθαηαζηάζεηο ησλ θζνξψλ ηνπο, κε
εμαξηήκαηα πνπ ζα ηνπ παξέρεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
2.7 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην έκςπρν θαη άςπρν
δπλακηθφ γηα:
16
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ηνλ θαιισπηζκφ ηνπ πξαζίλνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ,



ηελ θνπή θαη απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ ρφξησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
κηαο πεξηκεηξηθήο δψλεο απηψλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο αλά
δσδεθάκελν,



ηελ ζπιινγή θαη ηαθηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ δηεπζέηεζή ηνπο απ’
φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο
αλά δσδεθάκελν.

8.

Έκθεζη Παπακολούθηζηρ Λειηοςπγίαρ και Δλέγσος

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπ ζηελ
ππεξεζία ηνπ Ζκεξνιφγηνπ Λεηηνπξγίαο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε
ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο
(δειηία σξνκεηξεηψλ, αλαισζίκσλ, ζπληήξεζεο θιπ) θαζψο θαη ηελ ζχληαμε
κεληαίαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ απαζρνιήζεθε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο.

Υαλκίδα 07 Γεκεμβπίος 2016

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΗΟ.ΚΑ.

ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ

ΚΑΝΑΡΖ Σ.

ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.

ΥΖΜΗΚΟ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ./ ΓΔΤΑΥ

ΝΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΗΓΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
«Λειηοςπγία και ςνηήπηζη Κένηπυν Λςμάηυν ΓΔΤΑΥ διάπκειαρ ηπιάνηα
έξι (36) μηνών»

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (II) ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΥΑΛΚΗΓΑ 07/12/2016
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ον
Άπθπο 1

Διζαγυγή

Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο

: ΓΔΤΑ Υαιθίδαο

Δξγνδφηεο - Αλαζέηνπζα αξρή

: ΓΔΤΑ Υαιθίδαο

Αλάδνρνο

: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα
αλαηεζεί ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ησλ
Κέληξσλ Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΥ.

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν
ηεο : Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε Ακνηβή
χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο
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 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 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:


Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ θαη ηα Παξαξηήκαηά
ηεο:
Η Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή,
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ΗΗ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ΗΗΗ ΔΔΔ
ΗV Σηκνιφγην Μειέηεο
V Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
VI Έληππν Oηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
VII
Αξρεία
Διέγρνπ
Λπκάησλ Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

Δγθαηαζηάζεσλ

VIII Δγθαηαζηάζεηο Λπκάησλ Γ.Δ.Τ.Α.Υ

1.1 Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν (Δ..Τ.)
Ζ παξνχζα .Τ. απνηειείηαη απφ 15 άξζξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
παξφληνο) θαη πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Tα εηδηθά ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο
"Γηαθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο
ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή.
Σα παξαπάλσ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ'
απηά ηα ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ
ζα θαηαξηηζηεί θαη ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Σηκνιφγην Μειέηεο
Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
Άπθπο 2 ον
Δκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ

2.1

Σόπορ και σπόνορ
2.1.1

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη νη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΥ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ηεο
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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.

2.2

2.1.2

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζε θάζε
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν,
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί
ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα Σν
ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν
Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ.

2.1.3

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Γηα ην δηάζηεκα απηφ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.

ύμβαζη – Οπιζμόρ εκπποζώπος
2.2.1

Ζ 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 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. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑΥ.
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.

21

Ανοικτός Διαγωνισμός: Λειτουργία και συντήρηση κέντρων λυμάτων Δ.Ε.Υ.ΑΧ., διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών

17REQ005958079 2017-03-22

2.4

2.2.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξσηή εθπξφζσπν ηνπ κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο εάλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 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.

2.3

Ζ ΓΔΤΑΥ ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Αλάδνρν
ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.

Τποβολή Δκθέζευν από ηον Ανάδοσο
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή Ζκεξνινγίνπ
πληήξεζεο θαη κεληαίσλ εθζέζεσλ ιεηηνπξγίαο, αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η "Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ".

Άπθπο 3 ον
Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος

3.1 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
ππεξεζίαο δειαδή :
-

Σε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Κ.Λ.Υ. &
Κ.Δ.Λ.Ν.Α., ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα εθξνήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο θαη ηνπο φξνπο
ησλ Α.Δ.Π.Ο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε
ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.

-

Σελ έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ., θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο βάξδηεο, άββαηα, Κπξηαθέο θαη Αξγίεο
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(εζληθέο θαη ηνπηθέο).

-

Σε

θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κ.Λ.Υ. (λεζίδα Παζζά θαη

Δπβντθή Αθηή), θαηά ηηο ψξεο απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
-

Σε

παξαιαβή βνζξνιπκάησλ ηα άββαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ

ΚΛΥ θαη ηνπ ΚΔΛΝΑ θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζην ΚΛΥ κεηά ην πέξαο ηνπ
σξαξίνπ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ζχκθσλα
κε ηηο πνζφηεηεο πνχ έρεη θαζνξίζεη ε ΓΔΤΑΥ.

Δπίζεο λα πιεξψλεη φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηε παξνρή ππεξεζίαο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ, εκεξνκίζζηα, κηζζνχο,
εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θιπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί ηα Κέληξα Λπκάησλ
ηεο ΓΔΤΑΥ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο παξνρήο ππεξεζίαο κε
πξνζσπηθφ επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θιπ., θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο
απηέο θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ γηα ηε λφκηκε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηεο
Γηαθήξπμεο
Θα πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ λα κπνξεί λα επεκβαίλεη κε
έκπεηξν
πξνζσπηθφ
ζε
επηζθεπέο
θαη
απνθαηαζηάζεηο
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Να δηαζέηεη πισηφ ζθάθνο θαηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ,
ζην νπνίν ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο απηφο γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ
ζπληήξεζή ηνπ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ηππηθέο θαη λνκηθέο εγθξίζεηο ηνπ
(αδεηνδνηήζεηο απφ Ληκεληθέο αξρέο, αζθάιηζε, κέηξα αζθαιείαο θ.ι.π.)
Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ
εξγαζηψλ, ε ΓΔΤΑΥ έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ
άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ ή απείζαξρνπ ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή
εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ
ζπκκνξθσζεί, ε ΓΔΤΑΥ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε
ησλ αθαηαιιήισλ πξνζψπσλ κε άιια πνπ ζα ακείβνληαη απφ ηελ ΓΔΤΑΥ
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ζηελ ΓΔΤΑΥ Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα
παξνπζίαο εξγαδνκέλσλ. ε πεξίπησζε άδεηαο ή έθηαθηεο απνπζίαο
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εξγαδφκελψλ ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ην πξνζσπηθφ απηφ κε
άιιν, νκνίσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ.
Ο Αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα ζπλαληηέηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην
κήλα κε ηνπο αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΔΤΑΥ, ζε ηαθηηθέο
θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε
ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ζ ΓΔΤΑΥ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο
απφδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί
απαξαίηεην.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα
δηαζέζεη ην απαηηνχκελν γη' απηφ πξνζσπηθφ.
Πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνλ Κχξην ηεο Τπεξεζίαο.

3.2 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θαη πιηθά πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δει. 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
απηά εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θηλεηφ
ηειέθσλν (ηνλ νπνίν ζαθψο βαξχλεη ε δαπάλε), κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη άκεζα ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑΥ.
3.4 Γεληθά ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ρξφλν πνπ ηζρχεη ε ζχκβαζή ηνπ.
3.5 Να ζεκεησζεί φηη ην κεληαίν ηίκεκα πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη’
απνθνπή.
3.6 ηνλ Αλάδνρν ζα παξαζρεζνχλ φιεο νη δπλαηέο επθνιίεο απφ ηελ
Γ.Δ.Τ.Α.Υ. θαζψο θαη πξφζβαζε ζηα ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ
επεμεξγαζίαο ηα νπνία ππνρξενχηαη απζηεξά λα κελ θνηλνπνηεί ζε ηξίηνπο
γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία &
κεραλήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζε πλεχκα θαιήο ζπλεξγαζίαο παξακέλνληαο
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ππφινγνο γηα ηπρφλ βιάβεο ή απψιεηεο.

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ θαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο (Αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή)

Άπθπο 4 ον
Αμοιβή – κπαηήζειρ
4.1

Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά.
ην Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ αλαγξάθνληαη:
* Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ
* Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ
* Σν πιεξσηέν πνζφ.
* Ο αλαινγψλ Φ.Π.Α.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ:
1. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή
2. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
3. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη
ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε»
4. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη' αίηεζε ηνπ
εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο.
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη:

4.2

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 ΗΚΑ,
ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ.

β)

Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ
πιεξσκή θάζε ηηκνινγίνπ.

Ζ 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 ππνρξεψζεσλ ηνπ, εθηφο απφ ηελ δαπάλε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη ζην Σηκνιφγην Μειέηεο).
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.

4.3

Νόμιζμα
Tα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο
πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε
ΔΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άπθπο 5 ον
Δγγςήζειρ
5.1

Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ

5.1.1

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ίζε πξνο ην 5 % επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ.

5.1.2

Δάλ ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδνζεί απφ μέλε Σξάπεδα ηφηε κπνξεί
λα είλαη ζπληεηαγκέλε ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.

5.1.3

5.2

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ
ιήμε ηεο χκβαζεο. Δθφζνλ ππάξμεη λφκηκε αηηία γηα ηελ
θαηάπησζε ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Γ../ΓΔΤΑΥ.

Γενικοί Όποι Δγγςήζευν

Ζ εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 5.1 ηεο παξνχζαο θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ρσξίο
θακηά 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, ηεο εγγχεζεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ν εξγνδφηεο εηζπξάηηεη ηελ εγγχεζε κε έγγξαθε δήισζε ηνπ
πξνο ηνλ εγγπεηή.
Ζ 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.

Άπθπο 6 ον
Ποινικέρ πήηπερ - έκπηυζη - ανυηέπα βία
6.1

εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε εμαζθάιηζε ηεο
απαηηνχκελεο πνηφηεηαο ζηελ παξερφκελε ππεξεζία. Ζ κε ηήξεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ
ζεσξείηαη νπζηψδεο
πιεκκέιεηα πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο. Ζ ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ηήξεζε ηεο
ππνρξέσζεο 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 ε ΓΔΤΑΥ ζα αλαδεηήζνπλ
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θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή 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 ηελ ΓΔΤΑΥ).
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 ζηελ
ΓΔΤΑΥ ακέζσο θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα
επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Ζ 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 ηεο ΓΔΤΑΥ 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 ζηελ ΓΔΤΑΥ γξαπηή ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ
ελεξγεηψλ απηψλ. Ζ ΓΔΤΑΥ 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.

Άπθπο 7 ον
Δςθύνη ηος Αναδόσος
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ,
ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή
ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο.
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Άπθπο 8

Γενικά καθήκονηα, εςθύνερ, ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος
8.1 Γενικέρ ςποσπεώζειρ και εςθύνερ ηος Αναδόσος
8.1.1

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά
Σεχρε πνπ ζπλνδεχεη ηελ Γηαθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη
επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.

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 φηη 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 Ανάλητη εςθύνηρ από ηον Ανάδοσο.
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, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ λφκηκεο
εηζθνξάο ζε ζπγγεληθή εηαηξεία ή λφκηκεο ππεξγνιαβίαο πνπ γίλεηαη
θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ../ΓΔΤΑΥ.
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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 ηεο ΓΔΤΑΥ, νπνηαδήπνηε
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπο.

8.3 Κςπιόηηηα σεδίυν και Δγγπάθυν
8.3.1

Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) 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, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε
ηεθκεξίσζε ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζε ηνπο.

8.4 Σεκμηπίυζη ζηοισείυν από Ζλεκηπονικό Τπολογιζηή
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ
απφ επεμεξγαζία ζε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑΥ κε ηελ βνήζεηα 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

Κςπιόηηηα και Υπήζη λογιζμικού ηος Αναδόσος
8.5.1

Tα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηε ΓΔΤΑΥ.

8.5.2

Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν,
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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

Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ Αναδόσος
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 (ΓΟΤ) θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ
δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ θιπ.

β)
ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία
γ)
ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ
θαη ηελ
δ)

8.6.2

8.7

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.

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

Αζθαλιζηικέρ ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος για ηο Πποζυπικό ηος
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε
ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
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8.8

Γημοζιοποίηζη - Ανακοινώζειρ ζηον Σύπο
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΥ, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζίαο.

8.9

Αλληλογπαθία ηος Αναδόσος με ηον Δπγοδόηη
Tα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΓΔΤΑΥ
ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη' αξρήλ κε fax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα
απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ
θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

Άπθπο 9 ον
Τποσπεώζειρ ηος επγοδόηη
Παπάδοζη πληποθοπιών για ηη ζύμβαζη
Ζ ΓΔΤΑΥ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη
δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη .

Άπθπο 10 ον
Γιαθοπέρ - διαθυνίερ - ανυηέπα βία
10.1

ςμβαηικά ηεύση
10.1.1

Tα 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 ζηελ 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
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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.

10.2

Ανυηέπα Βία
10.2.1

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ 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

Ζ 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, ε ΓΔΤΑΥ κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ
Αλάδνρν έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.

Άπθπο 11 ον
Έκπηυζη Αναδόσος - διάλςζη ζύμβαζηρ
11.1

Έκπηυζη Αναδόσος
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ,
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, φπσο
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο εθθαζαξίδεηαη ε ζχκβαζε θαη
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θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.

11.2

11.3

Γιάλςζη ηηρ ύμβαζηρ
11.2.1

Ζ ΓΔΤΑΥ δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία.

11.2.2

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.

Λύζη ηηρ ύμβαζηρ για οικονομικούρ Λόγοςρ
Ζ ΓΔΤΑΥ 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 χκβαζεο.

11.4

Λύζη ηηρ ύμβαζηρ- Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ
Ζ ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηε ΓΔΤΑΥ
φπνπ βεβαηψλεηαη ε παξνρή ππεξεζίαο θαη φηη έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε
φιεο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 5.1 ηεο παξνχζαο Δ..Τ., κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο.

Άπθπο 12 ον
Γιοικηηική - δικαζηική επίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑΥ θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο
αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην
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Νφκν.

Άπθπο 13 ον
Ηζσύοςζα νομοθεζία και γλώζζα επικοινυνίαρ
13.

Νομοθεζία
Ζ εθηέιεζε ηεο παξνρήο Τπεξεζίαο δηέπεηε απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ
Γηαθήξπμε Ννκνζεζία

13.2

Γλώζζα επικοινυνίαρ
Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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 ή / θαη πξνο ηα
ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ
ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν
θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα
Άπθπο 14 ον
Αζθάλιζη πποζυπικού.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα κε ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΗΚΑ, λα
αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή δε επεθηείλεηαη ζε πξνζσπηθφ κε
άιινπ είδνπο ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν (π.ρ. απηναπαζρνινχκελνη
θ.ι.π.)
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά ησλ αηπρεκάησλ ην
εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη θαη εθφζνλ
κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ, ή άιισλ
αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ
ην Κξάηνο.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε Διιεληθή αζθαιηζηηθή εηαηξία
ηα απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία
πεξίπησζε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα βιάβε, δεκηά, απψιεηα θιπ.

Άπθπο

15 ον

Σήπηζη ηυν Νόμυν, αζηςνομικών και λοιπών διαηάξευν

Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θ.ι.π., έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ζηελ ΓΔΤΑΥ ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ
δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ,
αζθάιεηαο θ.ι.π., πνπ ζα απεπζχλνληαη ή ζα θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ.
Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ππνρξεψλεηαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο
ηνπ Κξάηνπο, ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Γηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο
λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο ή Γεκφζηαο Αξρήο πνπ ζα
αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ
Αλάδνρν θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ.

Υαλκίδα 07 Γεκεμβπίος 2016
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ

ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ

ΚΑΝΑΡΖ Σ.

ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.

ΥΖΜΗΚΟ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ./
ΓΔΤΑΥ
ΝΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

«Λειηοςπγία και ςνηήπηζη Κένηπυν Λςμάηυν ΓΔΤΑΥ διάπκειαρ ηπιάνηα
έξι (36) μηνών»

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (IV) ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ

ΥΑΛΚΗΓΑ 07/12/2015
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Σιμολόγιο Μελέηηρ
Γενικοί όποι
1. Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο
εξγαζίαο. Θεσξνχληαη πιήξεηο απφ θάζε άπνςε, ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο
εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ ηνπ ηίηινπ 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 θαη ησλ
ππνινίπσλ ηεπρψλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, πιελ ησλ
δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη νη νπνίεο γεληθά είλαη:


ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνχ,



πξνθαινχκελεο απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, ζενκελίεο, αζηνρία
πιηθψλ, εζθαικέλν ζρεδηαζκφ θιπ



αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ή ζηνηρείσλ απηνχ ιφγσ θζνξψλ ή
βιαβψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε πιεκκέιεηα ηνπ αλαδφρνπ
β. Κάζε άιιε 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. Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, απνδεκηψζεσλ γηα
εξγαζίεο θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο
ππέξ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θ.ι.π., δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο,
απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θιπ. ηνπ πάζεο θχζεσο εηδηθεπκέλνπ
θαη κε πξνζσπηθνχ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π., νη νπνίεο
δαπάλεο αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ.
β. Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο ησλ δηαθεξχμεσλ ησλ δεκνπξαζηψλ κέρξη
ηελ ηειηθή εγθξηλφκελε φπσο θαη ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ εξγνιαβηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
ε. Ζ δαπάλε γηα κεηάθιεζε νησλδήπνηε εηδηθψλ, φπνηε απαηηεζεί γηα ηελ
επίιπζε δηρνγλσκηψλ κεηαμχ αλαδφρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο.
ζη. Ζ δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη
Ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη
σο επί ην πιείζηνλ θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο.
δ. Ζ δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ
αλαδφρνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ.
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ε. Ζ 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.
ζ. Οη δαπάλεο κίζζσζεο Ferry Boat.

Άπθπα ηιμολογίος
Άπθπο ΜΟΝΟ: «Λειηοςπγία και ςνηήπηζη Κένηπυν Λςμάηυν Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
διάπκειαρ ηπιάνηα έξι (36) μηνών»
Σν θαη’ απνθνπή κεληαίν ηίκεκα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
Δγθαηαζηάζεσλ Κέληξσλ Λπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. δηάξθεηαο ηξηάληα έμη (36)
κελψλ, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε, Σερληθή Πεξηγξαθή, πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ.
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ (ζε Δπξψ/κήλα άλεπ ΦΠΑ)

Αξηζκεηηθψο:

36.420,00 €

Οινγξάθσο: Σξηάληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα είθνζη Δπξψ (€)

Υαλκίδα 07 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ

ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ

ΚΑΝΑΡΖ Σ.

ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ./
ΓΔΤΑΥ
ΝΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
«Λειηοςπγία και ςνηήπηζη Κένηπυν Λςμάηυν ΓΔΤΑΥ διάπκειαρ ηπιάνηα
έξι (36) μηνών»

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (V) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ

ΥΑΛΚΗΓΑ 07/12/ 2016
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ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :
«Λειτουργία και υντήρηση
Κέντρων Λυμάτων ΔΕΤΑΦ
διάρκειας τριάντα έξι (36)
μηνών »

Α. ΓΕΝΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ- ΜΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΧΕ
Για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης απαιτείται η απασχόληση του παρακάτω
προσωπικού.
1. Επιστημονική Ομάδα
Ομάδα αποτελούμενη από Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο και Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό με εμπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων και την υποχρέωση να
συμμετέχουν σε συσκέψεις και να παραδίδουν ανά τρίμηνο τεχνική έκθεση για τη
λειτουργία.
2. Προσωπικό πρωινής βάρδιας
Χημικός Μηχανικός, ένα άτομο. Μηνιαία αποζημίωση (συμπεριλαμβάνονται
εργοδοτικές εισφορές, επίδομα άδειας και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα ανηγμένα
στο 36μηνο).
Τεχνικός συντηρητής (3 άτομα) ως η Διακήρυξη, με κρατήσεις εργοδότη
ποσοστό περίπου 28% επί των μικτών αποδοχών, με επίδομα άδειας, Δώρο
Χριστουγέννων, Πάσχα και αποζημίωση (3 μήνες), ανηγμένα στο 36μηνο.
-

Ηλεκτρολόγος (1 άτομο). Ως ανωτέρω.

Εργάτης (1 άτομο), αμειβόμενος με ημερομίσθιο, με κρατήσεις εργοδότη
ποσοστό περίπου 28% επί των μικτών αποδοχών, με επίδομα άδειας, Δώρο
Χριστουγέννων, Πάσχα και αποζημίωση ( 3 μήνες), ανηγμένα στο 36μηνο.
3. Προσωπικό Βάρδιας (5 βάρδιες)
Απαιτούνται συνολικά 10 άτομα (5 άτομα τεχνικοί – συντηρητές -ηλεκτρολόγοι και 5
άτομα εργάτες)
Η μηνιαία αποζημίωση λαμβάνεται ως η ανωτέρω προσαυξημένη κατά 10% λόγω
της επιβάρυνσης για εργασία νύχτα και αργίες.
4. Αποζημίωση Σεχνικού Ασφαλείας - παροχή μέσων ατομικής προστασίας.
5. Εκπαίδευση προσωπικού -κατ΄ αποκοπή δαπάνη ανηγμένη στο μήνα.
6. Έξοδα κίνησης (καύσιμα, συντήρηση ταχύπλοου).
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7. Έξοδα φορολογικής διαχείρισης.
8. Έξοδα συντήρησης α) καυστήρων, β) on line οργάνων δεξαμενών και γ)
συστημάτων αυτοματισμού.
9. Έξοδα επιφυλακής Ferry Boat καθώς και μίας πλεύσης του ανά έτος.
10. Έξοδα καλλωπισμού (κοπή ξερών χόρτων κ.λ.π.) εγκαταστάσεων.
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΟΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Α /Α

1

Μηνιαία
δαπάνη
για
τη
Παροχή Υπηρεσίας «Λειτουργία
& Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων
ΔΕΥΑΧ διάρκειας τριάντα έξι
(36) μηνών»

Γενικό

ΜΕΛΕΣ Η

ΑΡΙΘΜΟ
ΣΙΜΟΛ.

ΠΟΟΣΗΣΑ
( Μήνες )

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Άρθρο
1

36

36.420,00

άθροισμα

Υ. Π. Α.
υνολική

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.311.120,00

1.311.120,00

24 %

314.668,80

1.625.788,80

Δαπάνη (EURO) €

Υαλκίδα 07 Γεκεμβπίος 2016
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ
ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΗΟ.ΚΑ.
ΚΑΝΑΡΖ Σ.

ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥ.

ΥΖΜΗΚΟ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ./ ΓΔΤΑΥ

ΝΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΗΓΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
«Λειηοςπγία και ςνηήπηζη Κένηπυν Λςμάηυν ΓΔΤΑΥ διάπκειαρ ηπιάνηα
έξι (36) μηνών»

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (VI) ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΥΑΛΚΗΓΑ 07/12/2016
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Σεο επηρείξεζεο ……………………….…………,

Α.Φ.Μ./Γ.Ο.Τ. ………..……….……………….,

έδξα ……………....,

νδφο ………………….,

αξηζκφο ……,

ηειέθσλν ………………….,

fax …………..,

email: ……………………………..
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Περιγραθή
Λειτουργία και
υντήρηση Κζντρων
Λυμάτων ΔΕΤΑΧ
διάρκειας τριάντα ζξι
(36) μηνών

Άρθρο
Τιμολογίου Μονάδα

1

Δαπάνη
€ / μήνα

μήνας

Ποζόηηηα

Μερική
δαπάνη €

36

ΦΠΑ 24%

Γενικό σφνολο
Προσφοράς

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

VΗΗΗ – Δγκαηαζηάζειρ Λςμάηυν Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΗΓΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

«ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ (36) ΜΖΝΩΝ »

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII
«ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΛΤΜΑΣΩΝ Γ.Δ.Τ.Α.Υ.»

ΥΑΛΚΗΓΑ 07 -12- 2016
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1). ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΣΗΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ (Κ.Λ.Υ.)

Σν Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο (Κ.Λ.Υ.), δέρεηαη αζηηθήο πξνέιεπζεο ιχκαηα απφ ην
απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θαζψο θαη βνζξνιχκαηα απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο.
Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηξία (3) ηκήκαηα:
 ην Κ.Λ.Υ.1 ζην νπνίν βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επέθηαζεο ηνπ 1994,
 νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη
 ην Γ.Κ.Λ.Υ. (Γηαδεκνηηθφ Κ.Λ.Υ.), ζην νπνίν βξίζθνληαη νη λεψηεξεο
εγθαηαζηάζεηο (επέθηαζε 2013).

Η) ΚΔΝΣΡΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ 1 (Κ.Λ.Υ.1)

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Κ.Λ.Υ.1 δέρεηαη θαζεκεξηλά εηζεξρφκελε παξνρή 9.000 m3 αζηηθψλ
ιπκάησλ θαη 1500 m3 βνζξνιπκάησλ. Σα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα βνζξνιχκαηα έρνπλ κεγάιεο
δηαθνξέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξππαληψλ ηνπο. Γηα ηελ κέηξεζε απηψλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εμήο παξακέηξνπο:






ΑΣΗΚΑ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΑ
BOD5 (Βηνρεκηθή Απαίηεζε Ομπγ. 5 εκεξψλ mg/l) 250
1500
COD (Υεκηθή Απαίηεζε Ομπγφλνπ mg/l) )
600
2500
ΝΖ4 (Ακκσληαθά ηφληα mg/l)
45
100
SS (Αησξνχκελα ζηεξεά mg/l)
200
600
ΣΡ (νιηθφο θσζθφξνο mg/l)
14
25
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ΚΛΥ1 απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:

Α. Πξνεπεμεξγαζία Λπκάησλ: ζηεξίδεηαη ζηελ κεραληθή επεμεξγαζία ηνπ ιχκαηνο θαη
απνηειείηαη απφ:
 Σελ εζράξσζε: γηα ηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ αληηθείκελσλ (πιαζηηθά, μχια) κε
ζράξεο.
 Σελ εμάκκσζε: γηα ηελ απνκάθξπλζε άκκνπ.
 Σελ απνιίπαλζε: γηα ηελ απνκάθξπλζε ιηπψλ.
 Σηο δεμακελέο εμηζνξξφπεζεο αζηηθψλ θαη βνζξνιπκάησλ φγθνπ 2350 θαη 870 κ3: εδψ
εμνκαιχλεηαη ε εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο παξνρήο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη
βνζξνιπκάησλ κε ηαπηφρξνλε πνηνηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ ιπκάησλ (κέζα ζηελ εκέξα
δελ παξάγνληαη φιεο ηηο ψξεο νη ίδηεο πνζφηεηεο ιπκάησλ, νχηε κε ηελ ίδηα ζχζηαζε).
Β. Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, 2 Γεμακελέο Πξσηνβάζκηαο Καζίδεζεο (4 Α,Β) 500 κ3
εθάζηε: εδψ γίλεηαη ε πξψηε ζεκαληηθή δηεξγαζία ηνπ Κ.Λ.Υ.1 (επηθαλεηαθά μέζηξα,
ζπκπχθλσζε κε βαξχηεηα) θαη δηαρσξίδνληαη νη δχν Γξακκέο Δπεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ,
ησλ πγξψλ θαη ησλ ζηεξεψλ (λσπή ηιχο).
Γ. Γξακκή Τγξψλ.
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Γεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία.



2 Αεξηζκνί (Βηνινγηθνί Αληηδξαζηήξεο) (5 Α,Β) φγθνπ 1600 κ3 έθαζηνο: ηα πγξά απφ ηελ
πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία κεηαθέξνληαη ζε δεμακελέο φπνπ δηαηεξείηαη κεγάινο
πιεζπζκφο επηιεγκέλσλ αεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ (ελεξγφο ηιχο). Οη κηθξννξγαληζκνί
απηνί επηδνχλ κε νμπγφλν πνπ κεραληθά δηνρεηεχνπκε κε επηθαλεηαθνχο αλαδεπηέο. Έηζη
απνκαθξχλνπλ ζρεδφλ φιν ην BOD5 , ηελ ΝΖ4 θαη ην ΣΡ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ιχκαηα. Ζ
δεμακελή αεξηζκνχ απνηειεί ηελ θαξδηά φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Κ.Λ.Υ. θαη αλάινγα
κε ηε πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ πξνζθέξνπκε είλαη αλάινγε θαη ε επηινγή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.



2 Γεμακελέο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (6 Α,Β) φγθνπ 1000 κ3: εδψ γίλεηαη
δηαρσξηζκφο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ (επηθαλεηαθά μέζηξα, ζπκπχθλσζε κε
βαξχηεηα) απφ ηελ ελεξγφ ηιχ (πνπ κεηαθέξεηαη μαλά ζηνλ βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα) θαη
πιένλ θαζαξά ηα ιχκαηα ζπλερίδνπλ πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
1 Απνιχκαλζε (7) : φπνπ γίλεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ κε πξνζζήθε έσο
8 γξ/κ3 ρισξίνπ θαη ηα πγξά απνδίδνληαη ζηε ζάιαζζα.



Γ. Γξακκή Ηιχνο:







2 Παρπληέο (8 Α,Β) φγθνπ 275κ3 έθαζηνο. ε λσπή ηιχο κεηαθέξεηαη ζηνπο παρπληέο
θαη εθεί επηηπγράλεηαη ζπκπχθλσζε ηεο λσπήο ηιχνο θαη κε δχν αληιίεο ζεηηθήο
αθηφπηζεο κεηαθέξεηαη ε ηιχο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ρσλεπηέο.
2 Πξσηνβάζκηνη Υσλεπηέο (9 Α,Β) φγθνπ 900κ3: ε ζπκππθλσκέλε ηιχο, επεμεξγάδεηαη
απφ αλαεξφβηνπο κηθξννξγαληζκνχο (κεζφθηινπο ζηνπο 35 oC) πνπ απνκαθξχλνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ησλ
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε παξάγεηαη βηναέξην (αέξην
κίγκα κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα), πνπ είλαη πνιχ θαιφ θαχζηκν θαη ζε απηφ
βαζίδεηαη ε ζέξκαλζε ησλ ρσλεπηψλ θαη θπιάζζεηαη ζην αεξνθπιάθην. Ζ πεξίζζεηα
ηνπ βηναεξίνπ θαίγεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο δαπινχο.
1 Γεπηεξνβάζκηνο Υσλεπηήο (10) φγθνπ 500κ3 γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ηιχνο.
1 Αεξηφκεηξν (11) φγθνπ 200 κ3 γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πααγσγήο βηαεξίνπ.
1 Αθπδάησζε (13): Ζ ρσλεπκέλε ηιχο αθπδαηψλεηαη κε ηαηληνθηιηξφπξεζζα πιάηνπο
3 κ θαη ηθαλφηεηαο 450 θ/κ/σ κε πξνζζήθε πνιπειεθηξνιχηε θαη απνκαθξχλεηαη κε
δχν κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ζηελ απνζήθε.

Σν ηκήκα ηεο πξνεπεμεξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ Δπβντθή Αθηή, ελψ φια ηα ππφινηπα κέξε
ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθνληαη πάλσ ζην Νεζί Παζζά (απέλαληη απφ ηα Σζηκέληα Υαιθίδαο).
Λφγσ ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο θαη νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Υαιθίδαο, ην Κ.Λ.Υ.1 είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
επαλδξσκέλν κε αλζξψπηλν πξνζσπηθφ πςειήο εμεηδίθεπζεο. Λεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε
θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε γελλήηξηεο παξαγσγήο ξεχκαηνο ψζηε λα εγγπάηαη ηελ
απξφζθνπηε θαη ζπλερή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ.
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ΗΗ) ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ - ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ.

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο, πξσηνπνξψληαο ζηελ Διιάδα, θαηαζθεχαζε κηα κνλάδα
Σξηηνβάζκηαο Δπεμεξγαζίαο ιχκαηνο. Σν επεμεξγαζκέλν ιχκα, κεηά απφ ηελ Γεμακελή
Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο, πεξλάεη απφ θίιηξα φπνπ απνκαθξχλνληαη φια ηα ζσκαηίδηα
πνπ κπνξεί λα έρεη θαη απνιπκαίλεηαη κε ηελ ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV). Ζ
αθηηλνβνιία απηή θαηαζηξέθεη ηνλ ππξήλα (DNA) ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη δελ επηηξέπεη
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα πξνζζέηνπκε θαη ριψξην θαη ην λεξφ
πιένλ πνπ έρεη παξαρζεί είλαη θαηάιιειν γηα πφηηζκα (επαλαρξεζηκνπνίεζε) θαη ηθαλνπνηεί
ηνπο απζηεξφηεξνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνηφηεηαο επεμεξγαζκέλνπ ιχκαηνο. Σν Κ.Λ.Υ.
έρεη ηθαλφηεηα παξαγσγήο 4000 m3 εκεξεζίσο ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλνπ ιχκαηνο, πνπ
κε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο κπνξεί λα δηνρεηεπηεί ζηηο αθηέο (Δπβντθή θαη Βνησηηθή).
Μέξνο ηεο δεπηεξνβάζκηα εθξνήο ηνπ ΚΛΥ κεηά ηελ κέηξεζή ηεο αληιείηαη κε 3
θπγνθεληξηθέο αληιίεο μεξνχ ηχπνπ πξνο ηα δχν θιεηζηά θίιηξα άκκνπ ψζηε λα ηεξεζνχλ
ηα ζηεξεά αησξνχκελα ηνπ πγξνχ θάησ ησλ 5 mg/l θαη θαηφπηλ νδεγνχληαη κεηά απφ
απνιχκαλζε κε 2 ζπζηήκαηα UV ζηελ δεμακελή θαζαξψλ πγξψλ φγθνπ 200 κ3 απφ φπνπ
κε βπζηδφκελα δεχγε θαηαθφξπθσλ αληιηψλ αληινχληαη πξνο δηάθνξεο ειεγρφκελεο ζέζεηο
εθαξκνγήο φπσο ιεηηνπξγία ηαηληνθηιηξφπξεζσλ, δηάιπζε ρεκηθψλ, πιχζεηο, άξδεπζε θιπ.
ηελ παξνχζα θάζε, νη αλάγθεο ζε αλαθπθινχκελν λεξφ είλαη ειάρηζηεο θαη νη
εγθαηαζηάζεηο Πξνρσξεκέλεο Δπεμεξγαζίαο δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία.

ΗΗΗ) ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΥΑΛΚΗΓΑ (Γ.Κ.Λ.Υ.)

Σν Γηαδεκνηηθφ Κέληξν Λπκάησλ (ΓΚΛΥ) απνηειείηαη απφ :








1 Αληιηνζηάζην αλχςσζεο αζηηθψλ ιπκάησλ πξνο ηελ πξσηνβάζκηα θαζίδεζε, κέζσ
ηαπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη ηα ιχκαηα πξνο ην ΓΚΛΥ κε 3+2 αληιίεο παξνρήο 200 κ3/ε
εθάζηε.
1 Γεμακελή πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ησλ
αησξνχκελσλ ζηεξεψλ απφ ην πγξφ ζπλνιηθνχ φγθνπ 1024 m3, εμνπιηζκέλεο κε
μέζηξα ζάξσζεο θαη 2 αληιίεο δπλακηθφηεηαο 15 m3/h γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο
απφ ηελ δεμακελή θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ζηνλ παρπληή βαξχηεηαο.
2 Βηνινγηθνί αληηδξαζηήξεο (Αεξηζκνί) γηα ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ δει.
ηελ απνκάθξπλζε άλζξαθα, ληηξνπνίεζε, απνληηξνπνίεζε θαη βηνινγηθή απνκάθξπλζε
θσζθφξνπ. Δίλαη δχν παξάιιειεο γξακκέο (δεμακελέο) βηναληηδξαζηήξσλ, ζπλνιηθήο
σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο 5.400 m3 πεξίπνπ, κε ην αληίζηνηρν θξεάηην ηξνθνδνζίαο. Ο
Ζ/Μ εμνπιηζκφο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα φξγαλα (νμπγνλφκεηξα θαη κεηξεηέο
αησξνχκελσλ ζηεξεψλ) 3+3 ειεθηξνθίλεηνπο αλαδεπηήξεο, 2+2 αληιίεο εζσηεξηθήο
αλαθπθινθνξίαο, ζπξνθξάγκαηα, ζχζηεκα δηαλνκήο θαη δηάρπζεο αέξα, 2 ζσιελψζεηο
κεηαθνξάο αέξα απφ ην θηήξην θπζεηήξσλ, θάζε είδνπο εμαξηήκαηα θιπ. ην θηήξην
θπζεηήξσλ είλαη νη 3 θπζεηήξεο δπλακηθφηεηαο 4000 Nm/m3 ζηα 750 mbar έθαζηνο.
2 Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ελεξγνχ ηιχνο απφ ην
επεμεξγαζκέλν πγξφ, επηθάλεηαο 640 m2 εθάζηε κε αληιηνζηάζηα αλαθπθινθνξίαο θαη
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πεξίζζεηαο ηιχνο. Ζ αλαθπθινθνξία ηεο ελεξγνχ ηιχνο γίλεηαη κε 2 ππνβξχρηεο αληιίεο
αλά αεξηζκφ ηθαλφηεηαο 180 m3/h θαη ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο κε 2 ππνβξχρηεο
αληιίεο αλά αεξηζκφ.
1 Δγθαηάζηαζε ρισξίσζεο - Γεμακελή Δπαθήο. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε
ρισξίσζεο γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ πγξνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ κνλάδαο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ, κέγηζηεο δφζεο 8 mg /1. Ζ δεμακελή επαθήο
ηνπ ρισξίνπ κε ηα ιχκαηα είλαη δηαζηάζεσλ 14 ρ 10 ρ 2 m.
1 θηίξην ρεκηθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη
δνζνκέηξεζε ησλ δηαιπκάησλ θαη θξνθηδσηηθψλ. Πεξηιακβάλεη 1 ζηιφ ηξνθνδνζίαο
(ρσξεηηθφηεηαο 1000 kg), 1 ηξνθνδφηε πιηθνχ βαξνκεηξηθνχ ηχπνπ, 1 Γεμακελή
Γηάιπζεο ρσξεηηθφηεηαο 1300 lit εθνδηαζκέλε κε αλαδεπηήξεο θαη δχν δνζηκεηξηθέο
αληιίεο, δπλακηθφηεηαο 2m3/h.
1 Πάρπλζε πξσηνβάζκηαο ηιχνο. Ζ πάρπλζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηιχνο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα κεραληθφ ζχζηεκα πάρπλζεο, θαη ε παρπκέλε ηιχο ζα
απνκαθξχλεηαη πξνο ηνπο ρσλεπηέο κε δχν αληιίεο παξνρήο Q=15m3/h.
1 Πάρπλζε πεξίζζεηαο ελεξγνχ ηιχνο. Ζ πάρπλζε ηεο πεξίζζεηαο ελεξγνχ ηιχνο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία ηξάπεδα πάρπλζεο, θαη ε παρπκέλε ηιχο ζα απνκαθξχλεηαη
πξνο ηνπο ρσλεπηέο κε δχν αληιίεο παξνρήο Q=15m3/h.
2 Υσλεπηέο αλαεξφβηαο ζηαζεξνπνίεζεο ηιχνο. Ζ ρψλεπζε ηεο ηιχνο είλαη δχν
βαζκίδσλ, κε δχν ζεξκαηλφκελνπο ρσλεπηέο πιήξνπο κίμεο, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο
1400 m3. Ζ αλαθπθινθνξία ηεο ηιχνο γίλεηαη κέζσ δπν αληιηψλ παξνρήο 60 m3/h
εθάζηε. Ζ αλάδεπζε ηεο ηιχνο πξαγκαηνπνηείηαη κε αληιία ηνπνζεηεκέλε ζηελ θεθαιή
θάζε ρσλεπηή.
1 Αεξηνθπιάθην θαη 1 Γαπιφο βηαεξίνπ. Ζ απνζήθεπζε ηνπ βηαεξίνπ είλαη ρσξεηηθφηεηαο
400 m3, θαη ν δαπιφο θαχζεο ηεο πεξίζζεηαο βηαεξίνπ είλαη δπλακηθφηεηαο 100 Nm3/h.
1 δεμακελή απνζήθεπζεο ηεο Υσλεπκέλεο Ηιχνο δηαζηάζεσλ 5x5x4 m, ζπλνιηθήο
ρσξεηηθφηεηαο 200 m3.
Αθπδάησζε Ηιχνο. Ζ ζηέγαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κεραληθήο πάρπλζεο λσπήο ηιχνο,
ηεο πεξίζζεηαο ελεξγνχ ηιχνο θαη ηεο αθπδάησζεο ηεο ρσλεπκέλεο ηιχνο γίλεηαη ζην
εληαίν θηίξην Ηιχσλ. Έρεη εγθαηαζηαζεί κία ηαηληνθηιηξφπξεζζα, δπλακηθφηεηαο 35 m3 / h
κε δηάηαμε αλάκημεο-θξνθίδσζεο ηεο ιάζπεο κε πξνζζήθε πνιπειεθηξνιχηε θαη έλαο
θνριίαο απαγσγήο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο πξνο ηελ απνζήθε πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο θέηθ.
Γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εγθαηάζηαζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ππνζηαζκφο, κε
Μ/ ηζρχνο 630 KVA θαη Ζ/Ε 500KVA.
ηελ εγθαηάζηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζσιελψζεηο επεμεξγαζίαο, ην δίθηπν
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη ην Καηαλεκεκέλν χζηεκα
Διέγρνπ (scada, κηκηθφ δηάγξακκα) απφ φπνπ γίλεηαη θαη ν ρεηξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο.
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2) ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΝΔΑ ΑΡΣΑΚΖ (Κ.Δ.Λ.Ν.Α.)

Σν Κ.Δ.Λ.Ν.Α. ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά επί 24ψξνπ θαη επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ
1.200m3/εκέξα αζηηθά ιχκαηα θαη 100m3/εκέξα βνζξνιχκαηα, κε απνδέθηε ηνλ
πγξνβηφηνπν ΚΟΛΟΒΡΔΥΣΖ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ είλαη πνιχ θαιή, γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ παξακέηξσλ εμφδνπ.
Ζ εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ:


Σελ Τπνδνρή Βνζξνιπκάησλ, κε ηελ εθθέλσζε ησλ βπηίσλ λα γίλεηαη ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλε ξάκπα κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο 2 βπηηνθφξσλ. Γηα ηελ
ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ είλαη εγθαηεζηεκέλε απηνθαζαξηδφκελε ζράξα δηαθέλνπ 12
mm.



Σελ Γεμακελή Βνζξνιπκάησλ, ρσξεηηθφηεηαο 70m3 πνπ ιεηηνπξγεί σο δεμακελή
εμηζνξξφπεζεο παξνρήο θαη νκνγελνπνίεζεο. Πεξηιακβάλεη 3 εκβαπηηδφκελεο αληιίεο
κεηαθνξάο ιπκάησλ. Δπίζεο δηαζέηεη δίθηπν ζσιελψζεσο αεξηζκνχ, γηα ηελ αλάδπζε
θαη ηνλ αεξηζκφ ησλ βνζξνιπκάησλ κε ζπκπηεζκέλν αέξα απφ 2 ζπκπηεζηέο(ν έλαο
εθεδξηθφο), νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε παξαπιήζην θηήξην.



Δζράξσζε ιπκάησλ. Ζ εζράξσζε ησλ ιπκάησλ γίλεηαη κεηά ηελ αλάκημε ησλ αζηηθψλ
ιπκάησλ (απφ ην δίθηπν ζπιινγήο αθαζάξησλ ηεο Νέαο Αξηάθεο) θαη ησλ
βνζξνιπκάησλ. Απνηειείηαη απφ κηα κεραληθά θαζαξηδφκελε εζράξα δηαθέλνπ 20 mm
θαη κία εθεδξηθή ζηαηηθή ζράξα δηαθέλνπ 30 mm.



Δμάκκσζε – ιηπνζπιινγή. Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε δεμακελή
εμάκκσζεο – ιηπνζπιινγήο. Ζ άκκνο ζπιιέγεηαη απφ ηνλ ππζκέλα κε ζχζηεκα αέξα
“air-lift”, κεηαθέξεηαη ζε ζχζηεκα έθπιπζεο θαη κε ηελ βνήζεηα ελφο θνριία θαηαιήγεη ζε
παξαπιήζην ηξνρνθφξν δνρείν γηα λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Σα ιίπε
ζπιιέγνληαη επηθαλεηαθά απφ ην θξεάηην απνιίπαλζεο θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηελ
εγθαηάζηαζε.



Φξεάηην κεξηζκνχ παξνρήο. Σα ιχκαηα κεηά ηελ απνιίπαλζε δηαλέκνληαη ζηηο δχν
γξακκέο επεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.



Γεμακελή Βηνινγηθήο Απνθσζθφξσζεο.ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ 2 δεμακελέο
βηνινγηθήο απνθσζθφξσζεο κηα αλά γξακκή, φγθνπ 127 m3 εθάζηε. ε θάζε δεμακελή
ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη 2 αλαδεπηήξεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάκεημε
ησλ ιπκάησλ γηα ηελ αλαεξφβηα απνκάθξπλζε ηνπ θσζθφξνπ.



Γεμακελέο αεξηζκνχ. Σα ιχκαηα κεηά ηελ βηνινγηθή απνθσζθψξσζε νδεγνχληαη ζηηο
δεμακελέο αεξηζκνχ, φγθνπ 1.200 m3 εθάζηε. Σν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο είλαη απηφ ηνπ
Παξαηεηακέλνπ Αεξηζκνχ ηεο ελεξγνχ ηιχνο, κε παξάιιειε Νηηξνπνίεζε θαη
Απνληηξνπνίεζε. Μέζα ζε θάζε δεμακελή (1 αλά γξακκή) δηακνξθψλνληαη 2 δψλεο, ε
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αεξφβηα θαη αλνμηθή. ηελ αεξφβηα δψλε, πξαγκαηνπνηείηαη ε νμείδσζε ηνπ
αλζξαθνχρνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη ηνπ ακκσληαθνχ
νξγαληθνχ αδψηνπ ζε ληηξηθά (ληηξνπνίεζε). ηελ αλνμηθή δψλε πξαγκαηνπνηείηαη ε
απνληηξνπνίεζε ησλ ιπκάησλ θαη ε ηειηθή απνκάθξπλζε ηνπ αδψηνπ. Ο αεξηζκφο ησλ
δεμακελψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 3 επηθαλεηαθψλ αεξηζηήξσλ αλά γξακκή νξηδνληίνπ
άμνλα ηχπνπ ξφηνξα, κε απφδνζε 22,75 kg O2/hr. Δληφο ησλ δεμακελψλ ππάξρνπλ
φξγαλα κεηξήζεσο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ (νμπγνλφκεηξα), βάζεη
ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο αέξα ζηελ ελεξγφ ηιχ.



Γεμακελή Υεκηθήο Απνθσζθφξσζεο. ηε δεμακελή ρεκηθήο απνθσζθφξσζεο γίλεηαη
αλάκεημε ησλ εθξνψλ ησλ 2 δεμακελψλ αεξηζκνχ κε ηε βνήζεηα εγθαηεζηεκέλσλ
αλαδεπηήξσλ. Με δνζνκεηξηθή αληιία γίλεηαη πξνζζήθε δηαιχκαηνο 3% ζεηηθνχ ζηδήξνπ,
ψζηε κε ρεκηθή θξνθίδσζε λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή απνκάθξπλζε ηνπ θσζθψξνπ.
ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηηο δεμακελέο Γεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο.



Γεμακελέο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο. ηηο δχν δεμακελέο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο
φγθνπ 364 m3 εθάζηε, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ θαη ηεο ελεξγνχ
ηιχνο. Οη εθξνέο ησλ δεμακελψλ θαηαιήγνπλ ζηελ δεμακελή απνιχκαλζεο, ελψ ε
ελεξγφο ηιχ απφ ηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελψλ νδεγείηαη ζε παξαθείκελα θξεάηηα ηιχνο.
Μέξνο ηεο ελεξγνχ ηιχνο επαλαθπθινθνξεί κε ηε βνήζεηα αληιηψλ (2 αλά γξακκή) ζηελ
είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο, ελψ ε ππφινηπε (πεξίζζεηα ηιχνο) αληιείηαη ζηελ Γεμακελή
Πάρπλζεο (επίζεο 2 αληιίεο αλά γξακκή).



Γεμακελή Πάρπλζεο. Ζ Γεμακελή Πάρπλζεο νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο θαη σθέιηκνπ
φγθνπ 364 m3, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηαηηθή πάρπλζε ηεο ιάζπεο. Απφ ην ππζκέλα
απηήο, ε πεξίζζεηα ηιχνο αληιείηαη (2 αληιίεο) ζηε ηαηληνθηιηξφπξεζα γηα λα αθπδαησζεί.
Σα πγξά πνπ ππεξρεηιίδνπλ απφ ηελ δεμακελή, θαηαιήγνπλ ζην παξαπιήζην θξεάηην
ζπιινγήο ζηξαγγηδίσλ ηεο ηαηληνθηιηξφπξεζαο, φπνπ θαη’ επηινγήλ κπνξνχλ λα
νδεγεζνχλ (κέζσ 2 αληιηψλ) ζηηο Γεμακελέο Αεξηζκνχ ή ζηηο Γεμακελέο Υεκηθήο
Απνθσζθφξσζεο.



Δγθαηάζηαζε Αθπδάησζεο Πεξίζζεηαο Ηιχνο. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη νηθηζκφ
αθπδάησζεο ηιχνο ζηνλ νπνίν είλαη ζηεγαζκέλε ε ηαηληνθηιηξφπξεζζα, νη αληιίεο
ηξνθνδνζίαο
πνιπειεθηξνιχηε
θαη
ην
ζχζηεκα
παξαγσγήο
δηαιχκαηνο
πνιπειεθηξνιχηε (3 πιαζηηθέο αλαδεπφκελεο δεμακελέο). Ζ ηαηληνθηιηξφπξεζζα έρεη
πιάηνο 1m θαη ηθαλφηεηα ηξνθνδνζίαο ηιχνο 6m3/hr.
Ζ αθπδαησκέλε ηιχο
ζπγθεληξψλεηαη ζε παξαπιήζην εκηππαίζξην ρψξν θαη απνκαθξχλεηαη κε θνξηεγά
νρήκαηα. Ζ δηάζεζή ηεο γίλεηαη ζηνλ ΥΤΣΑ Υαιθίδαο.



Γεμακελή Απνιχκαλζεο (επαθήο). Οη εθξνέο ησλ Γεμακελψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Καζίδεζεο κεηά απφ ηηο δεμακελέο θαζηδήζεσο νδεγνχληαη ζηε Γεμακελή Απνιχκαλζεο,
φγθνπ 153 m3. Ζ απνιχκαλζε επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 12%. Ζ
δεμακελή επαθήο έρεη νξζνγσληθή θάηνςε θαη δηακήθε καηαλδξηθή δηάηαμε. Οη
δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο εμαζθαιίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν παξακνλήο (20min) γηα
ηελ κέγηζηε παξνρή αηρκήο (460 m3/h). ηηο εθξνέο ηεο Γεμακελήο Απνιχκαλζεο,
πξνζηίζεηαη δηάιπκα απνρισξίσζεο (ζεηψδνπο λαηξίνπ, 5%) ζε θξεάηην αλάκημεο
θαηάληη ηεο δεμακελήο. Σν δηάιπκα απνρισξίσζεο παξαζθεπάδεηαη ζε παξαθείκελν
θηήξην ζε αλνμείδσην θάδν 200lt.
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Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία (Φίιηξαλζε). Οη επεμεξγαζκέλεο εθξνέο κεηά ηελ
απνρισξίσζε κε άληιεζε (4 αληιίεο 81 m3/h) θαη κε ηε βνήζεηα ζσιελψζεσλ
νδεγνχληαη γηα ηε θίιηξαλζε πξηλ νδεγεζνχλ ζηνλ απνδέθηε. Σα ηέζζεξα
εγθαηεζηεκέλα θίιηξα (δχν ζε ιεηηνπξγία θαη δχν ζε εθεδξεία – πιχζε), είλαη
δηζηξσκαηηθά (αλζξαθίηε – άκκνπ) θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο, κε δηαζηάζεηο 2,5m χςνο,
2,3 m δηάκεηξν θαη 2,1m ζπλνιηθφ χςνο πιεξσηηθνχ πιηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο αλά
δεχγε ππεξθαιχπηεη ηελ κέγηζηε παξνρή θαη ηηο ψξεο θαζαξηζκνχ (αληίζηξνθεο πιχζεο)
πνπ απαηηνχληαη.

Υαλκίδα 07 Γεκεμβπίος 2016
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