Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων
Νο55/2020
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Συνοπτική Περιγραφή
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, άνω των ορίων, με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών
Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού επτά εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.700.000,00€),
πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών, με δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης κατά είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες και συνολικού προϋπολογισμού,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δέκα εκατομμυρίων, εκατόν εβδομήντα δύο
χιλιάδων ευρώ (10.172.000,00€) , πλέον ΦΠΑ.
Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Τουριστικών
Περιοχών Θεσσαλονίκης

Τίτλος
Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ):

10.172.000,00 €
90481000-2, 50000000-5, 90513600,
90513700 90513900

CPV

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

17-2-2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ

17-2-2021

Ημερομηνία δημοσίευσης στην
Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη

12-2-2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο
του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr

17-2-2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών

17-3-2021 και ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία
και
Αποσφράγισης

23-3-2021 και ώρα 9:00πμ

ώρα

Ηλεκτρονικής
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1.

Αναθέτων φορέας και αντικείμενο σύμβασης

1.1 Στοιχεία αναθέτοντος φορέα
Επωνυμία

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Εγνατία 127

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54635

Τηλέφωνο

2310 966 972, -968

Φαξ

2310 969430, promithiesfax@eyath.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@eyath.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σπύρος Πετρόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eyath.gr

Αναθέτων Φορέας, Κύριος του Έργου και Εργοδότης είναι η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 127, ΤΚ 54635.
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Οικονομικών
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του
Διαγωνισμού.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΥΑΘ ΑΕ.
Φορέας που εκτελεί τη σύμβαση είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Συλλογικό Όργανο που γνωμοδοτεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Αποφαινόμενο Όργανο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ
ΑΕ.
Όργανο που αποφαίνεται επί διοικητικών προσφυγών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Είδος Αναθέτοντος Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 224 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ» και το
διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, ΦΕΚ Α 248/3.11.1998) και
προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ
(ΟΥΘ ΑΕ) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΑΘ ΑΕ). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου
1997 η μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
εταιρειών» και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β, καθώς και από το
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Ν.3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002. Τελεί δε υπό την εποπτεία των
υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε διάρκεια αυτής ορίστηκε
σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το αρχικό καταστατικό
της εγκρίθηκε με την Αρ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30.07.2001) απόφαση κι είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 41913/06/B/98/32.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι το ύδωρ κατά την έννοια του άρθρου 230
του ν. 4412/2016 και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην περιοχή της
επιχειρησιακής του δραστηριότητας (πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κ.α.).
Εφαρμοστέο δίκαιο
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222-338) και του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, τα
έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.eyath.gr .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Λειτουργία και συντήρηση

2

Πρόσθετες Εργασίες (Επεμβάσεις
λειτουργικής και ενεργειακής
αναβάθμισης)
Δαπάνες έκτακτων Εργασιών
Αντικατάστασης – Προσθήκης
Εξοπλισμού (δεν υπόκειται σε έκπτωση)

3

ΜΗΝΙΑΙΑΟ
ΤΙΜΗΜΑ
103.000

ΜΗΝΕΣ
60

6.180.000
1.270.000

250.000

7.700.000

ΣΥΝΟΛΟ 60 μηνών
Με δικαίωμα προαίρεσης για χρονική
επέκταση της Λειτουργίας και
Συντήρησης 24 μηνών

ΤΙΜΗΜΑ

103.000

24

2.472.000

10.172.000

ΣΥΝΟΛΟ 84 μηνών ΠΡΟ ΦΠΑ

Σελίδα 8

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή,
παρακολούθηση και συνολική ευθύνη, επί 24ώρου βάσεως, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των 14 Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, κωδ. NUTS
EL522, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης είκοσι τεσσάρων (24)
επιπλέον μηνών. Περιλαμβάνονται, επίσης, πρόσθετες εργασίες, επισκευών και βελτιώσεων,
καθώς και η παραλαβή, τμηματική φόρτωση, μεταφορά και αξιοποίηση και τελική διάθεση της
αφυδατωμένης ιλύος και του συνόλου των παραπροϊόντων που παράγονται καθημερινά, καθ’ όλη
την περίοδο αυτή.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις «Υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και άλλες συναφείς
υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV 90481000-2, CPV 50000000-5, CPV 90513600, CPV 90513700 ,
CPV 90513900.Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών
ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.700.000,00 €) πλέον
ΦΠΑ.
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για άλλους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, προϋπολογιζόμενης
αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.472.000,00 €), πλέον
ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης,
ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (10.172.000,00 €) πλέον
ΦΠΑ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στα
παραρτήματα Α και Β της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3959/2011 (Α΄ 68) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 Νόμος 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 τη με αρ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την οποία α)
εγκρίθηκε η Διακήρυξη – Τεχνικές Προδιαγραφές και η διενέργεια του διαγωνισμού, β)
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/3/2021 και ώρα 10:00:00
Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση) θα διενεργηθεί μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού
τόπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 23/3/2021, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9:00π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την
12/2/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα,
στη διεύθυνση (URL) : http://www.eyath.gr στην διαδρομή : ΕΥΑΘ ► Εταιρεία ► Διαγωνισμοί
Προμηθειών / Υπηρεσιών ► Διαγωνισμοί Έτους 2021, στις 17/2/2021

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV
του Προσαρτήματος B’ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

Τα τεύχη του Προϋπολογισμού-Τιμών Οικονομικής Προσφοράς, Τεχνικής Περιγραφής και
Τεχνικών Προδιαγραφών, που συμπεριλαμβάνονται ως Παράρτημα Α της παρούσας
Διακήρυξης,

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Β της παρούσας
Διακήρυξης,

Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων,
Η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων
σ’ αυτά όρων, είναι αυτή που αναγράφεται στην παράγραφο 1.13 των Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων, που συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Προφορικές επικοινωνίες είναι επιτρεπτές σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών
στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Κατά το χρόνο πριν από την υποβολή των
προσφορών είναι επιτρεπτή και είναι επιθυμητή η επί τόπου επίσκεψη των ενδιαφερόμενων στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να γίνει διερεύνηση του χώρου και των εγκαταστάσεων, όπου θα παρασχεθούν οι
υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, για την εξακρίβωση των συνθηκών
εκτέλεσης της σύμβασης και τη διαμόρφωση των προσφορών. Προς τούτο ορίζονται ως πρόσωπα
επικοινωνίας του Αναθέτοντος Φορέα για τις ως άνω προφορικές επικοινωνίες οι Καραμπουγιούκη
Εύη, Καρανικολάου Ευγένιος, Χαριτάτος Δημήτριος, τηλ. 2310969 535, 536, 480 e-mail:
evikarab@eyath.gr, aineia@eyath.gr
2.1.3 Συμπληρωματικές Πληροφορίες - Παροχή Διευκρινίσεων
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, μπορούν να ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της
προαναφερθείσας προθεσμίας και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
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προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι πληροφορίες ή
διευκρινίσεις του Αναθέτοντος Φορέα επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων παρέχονται
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων υπογράφεται, υποχρεωτικώς, ηλεκτρονικά. Αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα Apostile σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου,
θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυητικές επιστολές –ανεξαρτήτως του φορέα έκδοσής τους- πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον και επί ποινή απαραδέκτου τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και
κάθε μέλος του, σε περίπτωση ένωσης, έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
α) την παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν,
β) τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που αναγράφονται στην παράγραφο 2.1.1 της παρούσας,
γ) τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης.
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Κατά της παρούσας Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν τη νομική
μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 154.000,00 ευρώ
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο), στον εκπρόσωπό του (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων οικονομικός
φορέας όταν:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
(β) όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ή/και
(γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,
ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο οικονομικός φορέας της ανωτέρω παραγράφου, είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ.
α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον
αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
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δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της ανωτέρω παραγράφου παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
253 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.5. Απαιτείται στην παρούσα σύμβαση απόδειξη της ονομαστικοποίησης μετοχών ανώνυμης
εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3310/2005 (Α' 30)
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.5 της παρούσας.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την παροχή

Σελίδα 19

υπηρεσιών που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3, ήτοι στη
λειτουργία, συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και διαχείρισης στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων, της παρούσας Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Μέσο όρο του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες τρεις προηγούμενες του

έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, μεγαλύτερο ή
ίσο με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης (3.850.000,00 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.), χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης.
Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε
κοινοπραξία. Σε περίπτωση ένωσης η οικονοµική και χρηματοοικονομική επάρκεια που
απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από µέλη της σύμπραξης
ή κοινοπραξίας είτε από ένα µόνο µέλος αυτής.
2. Πιστοληπτική ικανότητα ανερχόμενη σε ποσοστό 10% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης (7.700.000 ευρώ x 10%
=770.000,00,00 ευρώ).
Σε περίπτωση ένωσης η απαιτούμενη πιστοληπτική ικανότητα πρέπει να προκύπτει
τουλάχιστον σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
Να έχουν εμπειρία:
κατ.Α1. Λειτουργία και συντήρηση τουλάχιστον μίας (1) εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών
λυμάτων ή /και βοθρολυμάτων, δυναμικότητας αρχικού σχεδιασμού τουλάχιστον 30.000
Ι.Π. με τεχνολογία ενεργού ιλύος, επί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολικά, με μία ή
περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες, κατά την τελευταία δεκαετία
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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κατ.Α2. Να έχει ολοκληρώσει, μια σύμβαση η οποία θα αφορά τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά
και τελική διάθεση) τουλάχιστον 3.000 τόνων αφυδατωμένης ιλύος αστικών λυμάτων ανά
έτος (ΕΚΑ 19 08 05). την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
κατ.Α3. Λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων, τα οποία να αποτελούν τμήμα
αποχετευτικού δικτύου λυμάτων, επί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολικά, με μία ή
περισσότερες συμβάσεις, διαδοχικές ή μη ή παράλληλες, κατά την τελευταία δεκαετία
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παραπάνω εμπειρίες δύναται να καλυφθούν από μία (1) εγκατάσταση, με μία (1) ή
περισσότερες συμβάσεις.
Να διαθέτει:
Κατ. Β1. Σύμβαση με νόμιμη εγκατάσταση στην οποία θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση
συνοδευόμενη με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων αδειών, συμπεριλαμβανομένων
των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων όπου θα περιγράφονται οι όροι για τη διαχείριση ή
και επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΚΑ 19 08 05, 19
08 01, 19 08 02)
Αν η εμπειρία στις κατηγορίες A1,Α2,A3 έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής του
προσφέροντος σε ένωση οικονομικών φορέων, ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι
συμμετείχε στο σχήμα με ποσοστό τουλάχιστον 25%.
Επιπλέον, σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας θα πρέπει :
α) Η απαιτούμενη εμπειρία για κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, θα καλύπτεται αυτοτελώς
από ένα τουλάχιστον μέλος του σχήματος.
β) Θα ορίζεται συντονιστής το μέλος που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στην κατηγορία Α1
ανωτέρω.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πρότυπα
υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να διαθέτουν
επί ποινή αποκλεισμού, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης:
Α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο λειτουργίας και συντήρησης έργων,
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή λυμάτων και στο πεδίο συλλογής, μεταφοράς και
διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.
Β)
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πεδίο λειτουργίας και συντήρησης έργων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή λυμάτων και στο πεδίο συλλογής, μεταφοράς και
διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο.
Γ)
Πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο πεδίο λειτουργίας και συντήρησης
έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή λυμάτων και στο πεδίο συλλογής, μεταφοράς και
διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008,
ή ISO 45001 ή ισοδύναμο.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα
πρότυπα της παραγράφου 2.2.7 (Α, Β, Γ, και Δ).
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την παρούσα διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται από τους αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 308 παρ. 1 του ν.
4412/2016, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (απόφαση 3/24-01-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒΚ3Ε). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
To ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
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φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Επίσης, εάν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της
παρούσας, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους
τους
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7 της παρούσας).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας
που αναθέτει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, όταν
ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερο όρο της
παρούσας διακήρυξης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1.

Σελίδα 23

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
γ) Ιδίως για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ’ της παρούσας πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς (Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού).
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (εκτός της 2.2.3.2 περίπτωση γ’) και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 306 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν
ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
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επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5,
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους
(σύμφωνα με Άρθρο 2.4.3.3. – ειδικά δικαιολογητικά συμμετοχής):
α) Για την περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.5: Υπεύθυνη δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα, κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την
ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. Σε
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αφορά σε όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
Προς απόδειξη των ανωτέρω, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, όταν ζητηθεί
από τον Αναθέτοντα Φορέα, τις οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτουν τα στοιχεία
που δήλωσαν με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση (ισολογισμούς).
β) Για την περίπτωση 2 της παραγράφου 2.2.5: Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από
ημεδαπό ή αλλοδαπό αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή επίσημο φορέα που χορηγεί βεβαιώσεις
πιστοληπτικής ικανότητας για την πιστολητπική ικανότητα της διαγωνιζόμενου οικονομικού
φορέα ή της διαγωνιζόμενης ένωσης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει το ανωτέρω δικαιολογητικό, μπορεί να αποδεικνύει την δανειοληπτική
ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Από τα ανωτέρω υποβληθέντα δικαιολογητικά, που θα προσκομίσουν τα μέλη της ένωσης, θα
πρέπει να προκύπτει η απαιτούμενη πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον σωρευτικά σε όλες τις
επιχειρήσεις.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 (κατηγορία Α1) της
παρούσας, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους [σύμφωνα με Άρθρο
2.4.3.2. και φάκελο δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς ] τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
Πίνακα – κατάλογο που συντάσσεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και φέρει
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στον οποίο θα δηλώνονται για τα επικαλούμενα έργα και
υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονομασία της Εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες του διαγωνιζομένου.
• Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία).
• Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση.
• Κύριος του Έργου / Φορέας Ανάθεσης.
• Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών.
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• Τελική Αξία Εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.
• Σύντομη Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων (μέθοδος, στάδια επεξεργασίας κλπ
τουλάχιστον κατά την ανάλυση της παρ. 2.2.6) με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα
• Υπηρεσίες που παρείχε ο Ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο αντικείμενο
αυτών.
• Επιστημονικό Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Για την παράγραφο 2.2.6 (κατηγορία Α2) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
Πίνακα – κατάλογο που συντάσσεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και φέρει
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στον οποίο θα δηλώνεται για τα επικαλούμενα έργα και
υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
 Ονομασία Σύμβασης
 Κύριος του Έργου
 Ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης των εργασιών
 Τελική αξία των εργασιών χωρίς το ΦΠΑ
 Τεχνική περιγραφή των εργασιών με αναφορά στην ποσότητα του διαχειριζόμενου υλικού
και αναφορά στη μονάδα τελικής διαχείρισης
 Επιστημονικό Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
Για την παράγραφο 2.2.6 (κατηγορία Α3) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
Πίνακα – κατάλογο που συντάσσεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και φέρει
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στον οποίο θα δηλώνονται για τα επικαλούμενα έργα και
υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
 Ονομασία της Εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες του διαγωνιζόμενου
 Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία)
 Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση
 Κύριος του Έργου / Φορέας Ανάθεσης
 Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών
 Τελική Αξία Εργασιών χωρίς ΦΠΑ
 Σύντομη Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων
Για την παράγραφο 2.2.6 (κατηγορία Β1) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
 Άδεια Λειτουργίας
 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 Αποδεικτικό Καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Προς απόδειξη των ανωτέρω, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, όταν ζητηθεί
από τον Αναθέτοντα Φορέα, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τα επικαλούμενα
έργα και υπηρεσίες, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν όλα τα δηλούμενα στοιχεία των
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ανωτέρω πινάκων. Από τα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης πρέπει, εκτός των ανωτέρω
στοιχείων, να βεβαιώνεται ρητά η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και η εν
γένει καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης των
εργασιών και να συνοδεύονται, σε περίπτωση εκτέλεσής τους στο εξωτερικό, από επικυρωμένες
επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα.
Εάν οι πελάτες ήταν αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα
υποβληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
Εάν οι πελάτες ήταν ιδιωτικοί φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που
θα συνταχθούν από τον εκάστοτε φορέα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρότυπο
διαχείρισης εγκαταστάσεων (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001) σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί
από τον Αναθέτοντα Φορέα, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που διαθέτουν.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον
αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 επ. του ν. 4412/2016.
Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα
αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος (ποσοστό συμμετοχής) της σύμβασης που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου
της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της ένωσης,
ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Αναθέτοντος
Φορέα.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, το δηλώνει κατά
την υποβολή της προσφοράς με την συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) (Παράρτημα της παρούσας) και προσκομίζει, όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση μπορεί να
προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Β.10. Διευκρινίσεις ως προς τα αποδεικτικά έγγραφα που γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Τα
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά σε απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποδεικτικών εγγράφων της παραγράφου 2.2.9.2 ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
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υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να αυθεντικοποιούν
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στην χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
ο Αναθέτων Φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου «.pdf» και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από τον οικονομικό
φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα (Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών) σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Τα ως άνω
πρωτότυπα δικαιολογητικά μπορούν είτε να προσκομίζονται στο Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &
Αποθηκών από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΥΑΘ ΑΕ,
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής κρίσιμο χρόνο για την εμπρόθεσμη υποβολή συνιστά η

Σελίδα 30

ημερομηνία αποστολής τους, εφόσον αυτή αποδεικνύεται. Ο σφραγισμένος φάκελος με τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπα δικαιολογητικά για το
διαγωνισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ (Διακήρυξη Νο 55/2020 για τη Λειτουργία της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών
Θεσσαλονίκης».
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε συγκεκριμένη
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.2.6 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
Α) Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Β). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 παρ. 1 περ. α) του ν. 4412/2016 και
τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού σε πρωτότυπη μορφή στον
Αναθέτοντα Φορέα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
2.4.3.2 Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς
Περιέχονται, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των οικονομικών φορέων:
1.

Υπεύθυνη Δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με την οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας πληροί όλες τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και ότι θα εκπληρώσει όλους τους όρους της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ), σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

2.

Υπεύθυνη δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με την οποία δηλώνεται η δυνατότητα του οικονομικού φορέα να διαθέσει, σε
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, το επιστημονικό προσωπικό καθώς και το σύνολο
του προσωπικού που απαιτείται από τα συμβατικά τεύχη. Συγκεκριμένα, θα δηλώνεται ότι

Σελίδα 31

ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση, να
διαθέσει το σύνολο του προσωπικού καθώς και το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό
που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, το οποίο κατ’ ελάχιστο θα πληροί τους
όρους της Τ.Π.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, κατά αριθμό σε όλες τις
ειδικότητες, και με την απαιτούμενη εμπειρία όπου ζητείται.
3.

Πίνακες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2.2.9.2. -Αποδεικτικά μέσα- παρ. Β.4.

4.

Υπεύθυνη δήλωση με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, με την οποία δηλώνεται ότι η διαχείριση της καθημερινά παραγόμενης
αφυδατωμένης ιλύος, καθώς και κάθε είδους παραπροϊόντος ή παραγόμενου αποβλήτου
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμμος, λίπη, εσχαρίσματα, εργαστηριακά απόβλητα,
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, προϊόντα καθαρισμού κλπ), θα υλοποιείται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική τους ευθύνη, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
σύμφωνα με τις προδιαγραφές όρους και απαιτήσεις του Τεύχους 7 των Τεχνικών
Προδιαγραφών (Τ.Π.7) του Παραρτήματος Α. Συμπληρωματικά, θα δηλώνεται υπεύθυνα
ότι ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν ρύπανση
ή υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά τις εργασίες, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής
διάθεσης των ανωτέρω για όλο το χρονικό διάστημα και όπως ορίζεται από τη σχετική
νομοθεσία.

2.4.3.3. Ειδικά δικαιολογητικά συμμετοχής
Περιέχονται, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των οικονομικών φορέων, όσα αναφέρονται
στο Άρθρο 2.2.9.2. παρ. Β.3. α) & β).
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, όπως
ορίζεται κατωτέρω.
Ως οικονομική προσφορά δίνεται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ η προσφερόμενη
τιμή (χωρίς ΦΠΑ) για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσφέρουν
οποιαδήποτε τιμή μικρότερη ή ίση με τον προϋπολογισμό, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. Ως
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά νοείται αυτή που περιλαμβάνει τη
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως ενδεικτικά κράτηση 0,07% υπέρ της
ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ και 0,02% υπέρ του δημοσίου για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου).
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής, θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από την ΕΥΑΘ ΑΕ
ισχύουν οι τιμές μονάδας που προκύπτουν από την ανωτέρω προσφερόμενη τιμή.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική
προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, β) προσφέρεται τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης, γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και δ) η τιμή προσφέρεται υπό αίρεση.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της
παρούσας Διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της
παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία υποβάλλεται από προσφέροντα που στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου (δανειστή) κατά
την έννοια της παραγράφου 2.2.8 της παρούσας, αλλά ο τρίτος, είτε έχει υποβάλει και ο ίδιος
αυτοτελώς προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό, είτε έχει στηρίξει και έτερο προσφέροντα κατά
την έννοια της παραγράφου 2.2.8 της παρούσας,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητώς αναγράφεται στους όρους της παρούσας ως λόγος
απόρριψης της προσφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει ρητώς στο σχετικό όρο της παρούσας
να αναγράφεται η έννοια «απαράδεκτη/ος», «απορρίπτεται», ή «αποκλείεται».
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3.

Διενέργεια διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του
Αναθέτοντος Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 που
εφαρμόζεται αναλογικά για τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 315 του
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο
Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το
άρθρο 313 του ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα μια απόφαση, με
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτού στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση σε πρωτότυπη μορφή,
εφόσον απαιτείται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, στο
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ. Όταν τα δικαιολογητικά υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτούς στους οποίους πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος,
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
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χορήγηση των δικαιολογητικών. Ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του
Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 316 παρ. 2 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, έκδοση
απόφασης επί της αίτησης με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2016,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν αυτός προβλέπεται
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 79Α ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της
σύμβασης θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που κάποιος εκ των αναδόχων δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 103 ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο Αναθέτων
Φορέας ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
Σελίδα 38

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης αν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι, κατά το άρθρο 364 παρ. 2 περ. β’ ν. 4412/2016.
Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να υποβάλει συμπληρωματική αιτιολογία επί της προσβαλλόμενης
πράξης έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής, η οποία κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής
αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5)
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ,
όπως αυτή προκύπτει βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016 στοιχεία.
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει το συμβατικό χρόνο
των 60 μηνών, πλέον του προβλεπόμενου χρόνου για την Οριστική Παραλαβή (άρθρο 16
Παραρτήματος Β).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της ως άνω εγγύησης ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Β΄ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Οι λοιποί ειδικοί όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης αναγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, που έχουν ενσωματωθεί ως Παράρτημα Α της παρούσας και στην ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ, που έχει ενσωματωθεί ως Παράρτημα Β της παρούσας.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Αν οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης ανατεθούν σε υπεργολάβο, τον
οποίο ο ανάδοχος δήλωσε με την προσφορά του, για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η
προσκόμιση του υπεργολαβικού συμφωνητικού. Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό
λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία υπεργολάβο, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, κατά την κρίση του, να εγκρίνει
την αντικατάστασή του από άλλον υπεργολάβο που διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα. Αν
ο ανάδοχος δεν συστήσει τελικά για την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης την υπεργολαβία,
για την οποία δεσμεύτηκε με την προσφορά του, κηρύσσεται έκπτωτος και επέρχονται οι νόμιμες
εις βάρος του συνέπειες. Από την κήρυξη έκπτωσης μπορεί να απαλλαγεί ο ανάδοχος, αν αποδείξει
ότι η μη σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε λόγους αντικειμενικής ανωτέρας βίας ή
σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του υπεργολάβου. Αν η μη σύναψη
υπεργολαβικής σύμβασης οφείλεται σε λόγους που αφορούν το πρόσωπο του υπεργολάβου που
δηλώθηκε, ο ανάδοχος οφείλει είτε να εκτελέσει ο ίδιος το τμήμα / τα τμήματα της σύμβασης που
θα ανέθετε σε υπεργολάβο, είτε να τα αναθέσει σε νέο υπεργολάβο, που θα διαθέτει τα ίδια ή
περισσότερα προσόντα, του οποίου τα στοιχεία θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.3 της παρούσας Διακήρυξης.
4.4.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά κατά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στη
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής της στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο,
που θα διαθέτει τα ίδια ή περισσότερα προσόντα, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα
Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.4. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, που ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, ο
Αναθέτων Φορέας απαιτεί την αντικατάσταση του υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/2016.
4.4.5. Σε υπεργολάβο δεν μπορεί να ανατεθεί ποσοστό της σύμβασης σε βαθμό τέτοιο που να
αποξενώνεται ο ανάδοχος από την εκτέλεσή της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση
του όλου αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβο.
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4.5 Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.
Οι τροποποιητικές συμβάσεις υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 337 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 338 του ν. 4412/2016,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.

4.5 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας
1. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους
εμπιστευτικές πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού ή
εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν την λειτουργία και την επιχειρηματική της ανάπτυξη,
περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα, μεθόδους,
διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε κατηγορίας,
στρατηγικό σχεδιασμό κ.λ.π (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα
Μέρα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων που εφαρμόζονται
από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους.
2. Κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά την λύση ή λήξη της, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη χρησιμοποιεί
για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την
ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία έλαβε κατά την διάρκεια
και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή
εμμέσως) συμμετοχής του σ’ αυτήν.
3. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε και οι καθ’
οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της
λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε τρίτο
παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή,
χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο αυτός, όσο
και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρει αμελλητί στην
ΕΥΑΘ οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών υποπέσει
στην αντίληψή του ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία είναι καταχωρισμένες οι
Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
6. Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή
οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτη αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην Αναθέτουσα Εταιρεία
από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή
απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την ταυτότητα του
σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή στην
αλληλογραφία µε τρίτους.
8. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν την σύναψη της σύμβασης.
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5.

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων θα
πραγματοποιείται απολογιστικά σε μηνιαία βάση.
Η πληρωμή για δαπάνες των Πρόσθετων Εργασιών καθώς και των Έκτακτων Εργασιών
Αντικατάστασης Εξοπλισμού θα πραγματοποιείται απολογιστικά και σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 4 του Τεύχους 1 του Παραρτήματος Α, καθώς και του άρθρου 9 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων -Παράρτημα Β
Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
5.1.2. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο μηνιαίας παραλαβής του αντικειμένου των υπηρεσιών λειτουργίας και
συντήρησης, καθώς και τα εκάστοτε Πρωτόκολλα πληρωμής των Πρόσθετων Εργασιών και των
Έκτακτων Εργασιών, από την Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ) της σύμβασης,
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα
Σε κάθε περίπτωση, θα προηγείται της σύνταξης των Πρωτοκόλλων Παραλαβής η κατάθεση από
τον ανάδοχο των Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Λειτουργίας και Συντήρησης και των λοιπών
στοιχείων που προβλέπονται στα τεύχη των Παραρτημάτων Α και Β.
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή τους από το Τμήμα
Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και αφότου έχουν εκδοθεί τα σχετικά πρωτόκολλα από την Ειδική
Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ).
5.1.3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών και την παράδοση των υλικών, όπως
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, της αρχικής
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου)
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ), η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

5.3 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από τη σύναψη του ιδιωτικού
συμφωνητικού ανάθεσης, εκτός αν στο συμφωνητικό ορισθεί άλλο εναρκτήριο σημείο της
ανωτέρω διάρκειας. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για την
παροχή των ίδιων υπηρεσιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον ίδιο ανάδοχο για διάρκεια
έως είκοσι τεσσάρων (24) επιπλέον μηνών, με το τίμημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.3
της παρούσας.

5.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
5.4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης/Παραλαβής (ΕΕΠΠ), που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος και μπορεί να κληθεί, ώστε να
παραστεί και ο Ανάδοχος.
5.4.2. Αν η ΕΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το οποίο αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί σχετικά με το εαν
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς, αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΕΠΠ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.4.3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
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απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
5.4.4. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

5.5 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
5.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών από άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
5.5.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5.6
της παρούσας.

5.6 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις
5.6.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του
Αναθέτοντα Φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
5.6.2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης
της εγγύησης καλής εκτέλεσης που έχει υποβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.7 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
5.7.1. Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.6
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.5 (Απόρριψη υπηρεσιών – αντικατάσταση),
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
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άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.7.2. Για τη δικαστική επίλυση διαφορών τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016.
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6. Λοιπές πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
τηλ 2310 966968, -972, -928, email promithies@eyath.gr
Θεσσαλονίκη 11/2/2021

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

Για τους Ειδικούς Όρους
Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων
Αποχέτευσης

Για τους Γενικούς Όρους
Ο Διευθυντής Οικονομικών

Κωνσταντίνος Κωτούλας

Δημήτρης Αλεξανδρής

Ο Προϊστάμενος
της Νομικής Υπηρεσίας

Θεωρήθηκε
Η Γενική Διευθύντρια
της ΕΥΑΘ ΑΕ

Νικόλαος Στεργιόπουλος

Παρθένα Θεοδωρίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Τεύχος 1. Προϋπολογισμός-Τιμές Οικονομικής Προσφοράς
Τεύχος 2. Τεχνική Περιγραφή
Τεύχος 3. Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.)
Τ.Π. 1. Λειτουργία της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ & Αντλιοστασίων
Τ.Π. 2. Πρόγραμμα Συντήρησης
Τ.Π. 3. Πρόγραμμα Εργαστηριακών Αναλύσεων και Μετρήσεων
Τ.Π. 4. Παρακολούθηση Λειτουργίας και Συντήρησης
Τ.Π. 5. Προσωπικό
Τ.Π. 6. Επεμβάσεις Λειτουργικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης (Πρόσθετες
Εργασίες)
Τ.Π.7. Διαχείριση, μεταφορά και διάθεση ιλύος και παραπροϊόντων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Παραρτήματα τεχνικής προδιαγραφής 2. (ΤΠ 2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τεύχος 1. Προϋπολογισμός - Τιμές Οικονομικής Προσφοράς
Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός αναλύεται ώς εξής:
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60

ΤΙΜΗΜΑ

1

Λειτουργία και συντήρηση

2*

Πρόσθετες Εργασίες (Επεμβάσεις λειτουργικής
και ενεργειακής αναβάθμισης)

1.270.000

Δαπάνες έκτακτων Εργασιών ΑντικατάστασηςΠροσθήκης Εξοπλισμού (δεν υπόκειται σε
έκπτωση)

250.000

3

103.000

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 60 μηνών ΠΡΟ ΦΠΑ

6.180.000

7.700.000

Με δικαίωμα προαίρεσης για χρονική επέκταση
της λειτουργίας και συντήρησης 24 μηνών
ΣΥΝΟΛΟ 84 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ

103.000

24

2.472.000
10.172.000

Άρθρο 2: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η τιμή προσφοράς δίνεται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προσφερόμενο τίμημα
διατυπωμένο σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Εφόσον από
την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Περιλαμβάνονται τυχόν νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, το ποσό του οποίου ορίζεται χωριστά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή όλες τις δράσεις και ενέργειες
που είναι απαραίτητες για την άρτια λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των 14 αντλιοστασίων και τη συμμόρφωση προς όλες τις
περιβαλλοντικές, νομικές, τεχνικές, διοικητικές, ασφαλιστικές και οικονομικές δεσμεύσεις έναντι
του Εργοδότη, των Δημοσίων Αρχών και τρίτων που προβλέπονται από τα Συμβατικά Τεύχη.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που με την παρούσα Διακήρυξη ή/και με τη ΣΥ-ΤΠ τίθενται
όροι ή προϋποθέσεις αυστηρότεροι ή απαιτητικότεροι από τα ισχύοντα με βάση τη νομοθεσία, η
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τήρησή τους είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν
καταστρατηγείται νόμος, κανονισμός ή διάταξη.

Η συνολική τιμή προσφοράς περιλαμβάνει:
α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών για τη
λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση, αυστηρή τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και εν γένει τη συνολική ευθύνη
της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των 14 αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη
μελέτη του έργου και με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη Διακήρυξη, τα
Παραρτήματά της και τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.
β) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη, έντεχνη εκτέλεση των Πρόσθετων Εργασιών που
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.6) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της
παρούσας Διακήρυξης.
γ) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη, έντεχνη και σύννομη διαχείριση της καθημερινά
παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος, και των παραπροϊόντων, βάσει των όρων που περιγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.7) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας
Διακήρυξης.
δ) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη, έντεχνη εκτέλεση των Έκτακτων εργασιών
Αντικατάστασης Εξοπλισμού (Eιδικό κονδύλι) όταν και αν αυτές απαιτηθούν και με τους όρους του
άρθρου 4 του παρόντος Τεύχους 1. Διευκρινίζεται ότι το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό
ποσό του ειδικού κονδυλίου δεν υπόκειται σε έκπτωση.
ε) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση κάθε υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή
αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον
αριθμό του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή
μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί.
Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω
δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.):
1. Δαπάνες για την 60μηνη πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, των 14
Αντλιοστασίων και του Αγωγού Διάθεσης των Λυμάτων, σύμφωνα με το σύνολο των
χορηγούμενων στοιχείων - μελέτες, σχέδια κλπ. και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα σχετικά
άρθρα της παρούσας Διακήρυξης.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία, παρακολούθηση,
επισκευή και συντήρηση όλων των μονάδων, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για νερό, καύσιμα, χημικά, εσωτερική
μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος και των παραπροϊόντων που
προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, καθώς και την τελική διάθεσή
τους, και γενικά για την πλήρη έντεχνη και επιστημονική εκτέλεση της 60μηνης λειτουργίας και
συντήρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων στην κατάσταση που θα τις παραλάβει την ημέρα
έναρξης της σύμβασης ή όπως θα αναβαθμιστούν στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν
νέων εγκαταστάσεων που θα τεθούν σε λειτουργία κατά τη συμβατική περίοδο.
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Σε ότι αφορά τη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των αντλιοστασίων ΑΑ21, ΑΑ28,
ΑΑ29 σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε προσαύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, λόγω
μειωμένου συντελεστή ισχύος (cosφ < 0,95), και θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση,
μηνιαία ή αθροιστικά (π.χ. κατά έτος), από την επόμενη πληρωμή.
2. Δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια για το σύνολο του προσωπικού της σχετικής Τεχνικής
Προδιαγραφής (Τ.Π. 5, Τεύχους 3), με τις νόμιμες προσαυξήσεις & επιβαρύνσεις για τις εισφορές
του εργοδότη, δώρα, έκτατες αμοιβές, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, αποζημιώσεις λόγω
απολύσεων, μετακινήσεις-οδοιπορικά κλπ., για το σύνολο του προσωπικού.
3. Δαπάνες για την προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση, βαθμονόμηση ή και διακρίβωση
(όπου αυτή απαιτείται) των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
αυτοματισμού των μονάδων, των online και των επιστημονικών οργάνων πεδίου και εργαστηρίου,
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εργασιών επισκευής, ανακατασκευής ή/και
αντικατάστασης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία ή στην αποθήκη προβλεπόμενες εφεδρικές
μονάδες (αντλίες, κινητήρες κλπ.), ο υφιστάμενος σε αργία εξοπλισμός καθώς επίσης και αυτός
που θα εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. ή από
την ΕΥΑΘ ΑΕ.
4. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αναλωσίμων υλικών και
μικροϋλικών όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του αυτοματισμού, των on line
οργάνων και των επιστημονικών οργάνων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σύμφωνα με τα
εγχειρίδια των κατασκευαστών, τη συμβατική περιγραφή των εγκαταστάσεων και το ΦΑΥ. Στις
δαπάνες των υλικών συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά
τους κ.λπ.
5. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αντικατάστασης και επισκευής όλου του εξοπλισμού
(συμπεριλαμβάνεται και ο θερμοϋδραυλικός εξοπλισμός) λόγω βλάβης-φθοράς (υλικά και
εργασία).
6. Περιλαμβάνονται επίσης οι αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης,
φυσιολογικής φθοράς και μακρόχρονης χρήσης (ανεξάρτητα εάν η φθορά ή η βλάβη διαπιστωθεί
στη διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών ή προϋπήρχε) και θα εκτελούνται με δαπάνες
του Π.Υ. συνολικά κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου ως προς την προμήθεια υλικών και
αντικαθιστάμενων στοιχείων, τη μεταφορά τους επί τόπου στις εγκαταστάσεις, την παροχή
εξειδικευμένης εργασίας εξωτερικών συνεργατών και συνεργείων και τη χρήση ειδικών μηχανικών
μέσων. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικούς
συνεργάτες και συνεργεία καθώς και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν.
Ο Π.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του ή χρήση
υπερεργολάβου καθώς και των μέσων του εξοπλισμού του που διαθέτει για την παροχή των
υπηρεσιών για την προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού ή την επισκευή
του, ή την αναβάθμιση του και στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση,
συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία των αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων,
σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Γενικότερα, ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών
συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης-αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία
του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και τις
απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του είτε από
εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού
οίκου του εξοπλισμού κ.λπ.) και ανεξάρτητα από το αν οι εργασίες γίνουν επί τόπου των
εγκαταστάσεων ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά συνεργεία, με βάση τους όρους της
παρούσας και τις εντολές της ΕΕΠΠ. Επίσης ο ΠΥ θα διαθέτει με δικές του δαπάνες εξοπλισμό,
εργαλεία, ανυψωτικά μηχανήματα ή οχήματα με τους χειριστές τους που απαιτούνται για την
επισκευή/συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Κατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού θα
κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης και η επάρκειά της θα κριθεί από την ΕΕΠΠ, η οποία
μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωσή της.
Σημείωση: δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες αντικατάστασης του βαρέως ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, η οποία θα προκύψει μετά την εξάντληση της δυνατότητας επισκευής του εξοπλισμού
με βάση τους κανόνες της τεχνικής.
7. Δαπάνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων τηλεχειρισμού και τηλελέγχου,
καθώς και του λογισμικού συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού (AIMMS). Σε αυτές περιλαμβάνονται
και η δαπάνη των συμβολαίων συντήρησης. Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη συμβολαίου
συντήρησης του συνολικού συστήματος SCADA και AIMMS (της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ και των 14
αντλιοστασίων) για την οποία θα απασχολείται εκ μέρους του ΠΥ άτομο κατάλληλης ειδικότητας,
με τριετή εμπειρία (π.χ. ηλεκτρονικού ή αυτοματισμών), με μερική ή πλήρη απασχόληση ανάλογα
με τις απαιτήσεις και πέραν του προσωπικού που απαιτείται στην Τ.Π.5 του Τεύχους 3.
Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες αναβάθμισης/αντικατάστασης των εξυπηρετητών που φιλοξενούν
τα παραπάνω λογισμικά, εφόσον απαιτηθεί.
8. Δαπάνες ενημέρωσης του υφιστάμενου λογισμικού συντήρησης (AIMMS) με τα απαραίτητα
σχέδια, φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών, και λοιπών πληροφοριών που είναι απαραίτητα για τη
λειτουργία-συντήρηση του συνόλου του εγκατεστημένου εν λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού, καθώς
και του αργούντος αλλά και του εφεδρικού. Η ενημέρωση αφορά τον ήδη καταχωρημένο αλλά και
κάθε νέο εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου.
9. Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, γερανοφόρων οχημάτων, κ.λπ. με τους χειριστές τους, που απαιτούνται
για τη λειτουργία, αφαίρεση και επανατοποθέτηση εξοπλισμού, επισκευή και συντήρηση του
συνόλου των εγκαταστάσεων.
10. Δαπάνες για οχήματα-μηχανήματα και εργασία που απαιτούνται για τη διευθέτηση, φόρτωση,
μεταφορά και προσωρινή απόθεση της αφυδατωμένης ή περαιτέρω επεξεργασμένης ιλύος και
των όλων των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, αμμος, λίπη, έλαια, κ.λπ.) σε κατάλληλο
παρακείμενο χώρο εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ η εντός κάδων συλλογής. Επίσης, όταν απαιτηθεί η
μετακίνηση-απομάκρυνση των προσωρινά αποθηκευμένων παραπροϊόντων αυτών (και της ιλύος)
προς τελική διαχείριση εκτός της ΕΕΛ, τότε και οι προκύπτουσες δαπάνες φόρτωσης της
προσωρινά αποθηκευμένης ιλύος (και παραπροϊόντων) σε οχήματα του εκάστοτε Π.Υ, που θα έχει
αναλάβει την απομάκρυνση αυτών, βαρύνουν τον ανάδοχο λειτουργίας.
11. Δαπάνες ενδιάμεσης, προσωρινής αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, άμεσης μεταφοράς και
απόθεσης των παραπροϊόντων (όπως ιλύς, εσχαρίσματα, άμμος, λίπη και έλαια, ιλύς από τυχόν
καθαρισμούς δεξαμενών, αντλιοστασίων κ.λπ.) σε κατάλληλο παρακείμενο χώρο προσωρινής
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απόθεσης εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, καθώς και σε αδειοδοτημένο χώρο τελικής διάθεσης σύμφωνα με
τις ισύουσες νομοθετικές διατάξεις και με την Τ.Π.7 του Τεύχους 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών.
12. Δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και αποθήκευσης τυχόν χημικών αναλώσιμων, όπως
καυσίμων για Η/Ζ, πετρελαίου θέρμανσης, χημικών και αντιδραστηρίων για το εργαστήριο, υλικών
λίπανσης μηχανημάτων (λάδια, λιπαντικά) καταλυτών, πολυηλεκτρολυτών, βελτιωτικών
καθίζησης-κροκιδωτικών, Υποχλωριώδους Νατρίου, Καυστικού Νατρίου, Θειικού οξέος και
οποιουδήποτε άλλου αναλωσίμου απαιτηθεί.
13. Όσον αφορά στα χημικά πρόσθετα που τυχόν απαιτηθούν για τη βελτίωση των διεργασιών
λόγω μεταβολής των εισερχόμενων φορτίων πάσης φύσεως, η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον
ΠΥ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να προσκομίζονται στην ΕΕΠΠ μηνιαίως τα
παραστατικά αγοράς τους (όπως Δελτία αποστολής, ζυγολόγια κλπ), για έλεγχο της προστιθέμενης
ποιότητας και ποσότητάς τους.
14. Ακόμη περιλαμβάνονται δαπάνες υλικών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών όπως
ενδεικτικά αναφέρονται φίλτρα, ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες,
λυχνίες, μεμβράνες οργάνων και αισθητήρια on line μετρητών, περιελίξεις κινητήρων,
στυπιοθλίπτες, μικροεξαρτήματα επιστημονικών οργάνων, μικροαυτόματοι, μικροδιακόπτες
ασφαλείας, μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, πυκνωτές διόρθωσης συνφ, ρελαί (αυτόματοι Υ.Δ
δικτύου), θερμικά, όργανα μέτρησης πινάκων (βολτόμετρα, αμπερόμετρα κλπ), εσωτερικές
καλωδιώσεις πινάκων, και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού, λυχνίες φωτισμού εσωτερικών χώρων
και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας, surge arresters. Όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα υλικά αφορούν σε στοιχεία των εγκαταστάσεων, είτε περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι, στην απαιτούμενη ανάλυση που αυτά εμφανίζονται. Επίσης,
αφορούν σε εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος και ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία,
ανεξαρτήτως αν από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως
ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά υφιστάμενο ή νέο εξοπλισμό, ο οποίος εγκαθίσταται
για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.
15. Επίσης, περιλαμβάνεται η λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά
τον εφοδιασμό, αποθήκευση του οξυγόνου και τη λειτουργία της εγκατάστασης απολύμανσης
καθώς και η δαπάνη ενοικίου για τις δεξαμενές αποθήκευσης οξυγόνου. Περιλαμβάνονται και
δαπάνες προμήθειας υποχλωριώδες Νατρίου σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση του για
απολύμανση της εξόδου της ΕΕΛ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.
16. Περιλαμβάνονται ακόμη οι δαπάνες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σωστή
λειτουργία και συντήρηση των συσκευών και των μέσων απόσμησης στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στα
Αντλιοστάσια, προς αποφυγή οχλήσεων από οσμές στον περιβάλλοντα χώρο και στους περιοίκους.
Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία τους χημικών
και πληρωτικών υλικών.
17. Επίσης, οι δαπάνες για τη λήψη τυχόν επιπλέον μέτρων προστασίας που θα απαιτηθούν κατά
τη μεταφορά των παραπροϊόντων. Ειδικότερα, η αφυδατωμένη ή περαιτέρω επεξεργασμένη ιλύς
πρέπει να απομακρύνεται εγκαίρως από το χώρο των μεταφορικών ταινιών (έξω από το υπόστεγο
της αφυδάτωσης) με ευθύνη του Π.Υ.
18. Δαπάνες για την υγιεινολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:
πλήρη λειτουργία και συντήρηση του χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, τις απαραίτητες
δειγματοληψίες και την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών αναλύσεων, χημικών και
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μικροβιολογικών των λυμάτων και της ιλύος στην είσοδο, στην έξοδο και στα ενδιάμεσα στάδια
λειτουργίας της Εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΤΠ3 του Τεύχους 3 καθώς και
τυχόν επιπλέον αναλύσεις που θα εκτελεσθούν σε εξειδικευμένα εξωτερικά Εργαστήρια.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εξής:


Διεξαγωγή δειγματοληψιών και εκτάκτων αναλύσεων από εξωτερικά διαπιστευμένα
εργαστήρια τα οποία λαμβάνονται κατά τη διαδικασία εισροών μη αστικών λυμάτων με μη
αναμενόμενα χαρακτηριστικά (έντονη οσμή, έντονο χρώμα υψηλό pH, υψηλό COD),



Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων από εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια για
τις απαραίτητες αναλύσεις βλαπτικών παραγόντων σε δείγματα αέρα,



Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων από εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια για
αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων πέρα από των τακτικών ελέγχων και παραμέτρων.

Περιλαμβάνονται επίσης στις δαπάνες του αναδόχου, δαπάνες για την προμήθεια, τεχνική
υποστήριξη, συντήρηση (kit συντήρησης), επισκευή των επιστημονικών οργάνων. Τα ίδια ισχύουν
και στην περίπτωση αγοράς καινούργιων οργάνων στο χημείο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
19. Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά
το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
20. Κατ’ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα
παροχής υπηρεσιών, βαρύνουν τον Π.Υ, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο
τίμημα παροχής υπηρεσιών (Δεν ισχύει για τον φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού).
21. Δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα από ευθύνη του Π.Υ. που θα
προκληθούν στο προσωπικό του Π.Υ., στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που
εμπλέκονται ή μη με την παροχή υπηρεσιών κ.λπ.
22. Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εγκαταστάσεων σε όλα τα
τμήματα, καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ΥΑΕ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ο
οποίος θα ενημερώνεται, συμπληρώνεται και θα αναπροσαρμόζεται αν απαιτείται στη διάρκεια
της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη και ευθύνη του Π.Υ.
23. Δαπάνες εμβολιασμών και λήψης των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο
ανεξαιρέτως το προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
24. Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Π.Υ., στο προς εκπαίδευση
προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και στους υπαλλήλους της ΕΕΠΠ όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση
εργασίας ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία, καθώς
και δαπάνες εκπαίδευσης ορθής χρήσης αυτών από το προσωπικό.
25. Δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκπαιδεύει
προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ εφόσον του ζητηθεί εγγράφως, ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να
αναλάβει μόνο του τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων τόσο σε κανονικές συνθήκες,
όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις.
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26. Δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων (ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ και Αντλιοστάσια), για την αποκατάσταση των περιφράξεων όπου υφίστανται (τυχόν
σημεία του μεταλλικού πλέγματος που έχουν υποστεί τοπική βλάβη), καθώς επίσης και για τον
καθαρισμό του συστήματος απορροής των ομβρίων, από φερτά και σκουπίδια. Επίσης, δαπάνες
για τον συστηματικό καθαρισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων, καθώς και για απομάκρυνση
καταργηθέντων υλικών. Περιλαμβάνονται δαπάνες για μεταφορά μεγάλων καταργηθέντων υλικών
στον χώρο φύλαξης της ΕΥΑΘ ΑΕ στο Καλοχώρι ή σε άλλο χώρο υποδοχής μετά από έγκριση της
ΕΕΠΠ. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν μετά την ανάληψη της
παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ΕΕΠΠ και ανεξάρτητα από την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, της οποίας ο υποψήφιος ΠΥ οφείλει να λάβει
γνώση επί τόπου. Διαχείριση και απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις μεγάλων ποσοτήτων
καταργηθέντων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται χρησιμοποιημένο πληρωτικό υλικό των μονάδων
απόσμησης, αλλιωθέντα χημικά πρόσθετα) σε κατάλληλους ή/και πιστοποιημένους αποδέκτες/
χώρους διάθεσης.
27. Δαπάνες περιποίησης, διαμόρφωσης, δενδροφύτευσης, συντήρησης των χώρων πρασίνου της
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων (περιποίηση με χορτοκοπτικό, λίπανση, κλάδεμα, πότισμα,
φύτευση νέων φυτών κ.λπ.), καθώς και των λοιπών ακάλυπτων χώρων του περιβάλλοντος χώρου.
28. Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αλλά και τους τυχόν νέους
περιβαλλοντικούς όρους που θα επιβληθούν (Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν μελέτη
κατασκευή και λειτουργία νέων υποδομών). Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν από διενέργεια
ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή από τυχόν μεταβολές της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
29. Δαπάνες για την επιμέλεια και τις εργασίες συντήρησης των δομικών κατασκευών και των
κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ως εργασίες συντήρησης των κτιριακών
εγκαταστάσεων θεωρούνται οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε περιορισμένο εύρος των
χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όλων των κτιρίων, των επιχρισμάτων,
των μονώσεων κ.λπ. Επίσης η αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,
ψύξης και θέρμανσης των κτιρίων και του κλιματισμού (όπου υφίσταται). Στις εργασίες
συντήρησης του εξοπλισμού περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι βαφές των μεταλλικών
τμημάτων, και η αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων.
Γενικά, οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού αφορούν όλα τα κτίρια της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και τις
δεξαμενές καθώς και τα κτίρια και κτίσματα πινάκων των αντλιοστασίων, τις σωληνώσεις, τις
μεταλλικές κατασκευές και γενικά όλο τον Η/Μ εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες
για τη συντήρηση και διατήρηση των δεξαμενών, φρεατίων και καναλιών σε καλή και λειτουργική
κατάσταση, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) αποκατάσταση φθορών επιφανειακής
διάβρωσης και σκυροδεμάτων, β) καθαρισμό τοιχωμάτων, γ) επισκευές και βαφή κιγκλιδωμάτων,
δ) εκκένωση, επιθεώρηση και καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων, ε) καθαρισμό δεξαμενών
φρεατίων καναλιών από φερτά υλικά.
30. Συντήρηση των χώρου προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος.
31. Δαπάνες για τη θέρμανση των κτιρίων (πετρέλαιο θέρμανσης, συντήρηση των συστημάτων
θέρμανσης-ψύξης κ.λπ., θέρμανση με βιοαέριο).
32. Δαπάνες που προκύπτουν από την υποδοχή-εξυπηρέτηση των βυτίων μεταφοράς λυμάτων,
στον ειδικό για αυτά χώρο υποδοχής της εγκατάστασης, για 6 ημέρες εβδομαδιαίως από τις 7:30
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έως τις 15:30 ημερησίως (και σε τυχόν οποιαδήποτε μεταβολή του ωραρίου) και σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης, του οποίου παράρτημα αποτελεί ο Κανονισμός
Υποδοχής Βοθρολυμάτων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που προκύπτουν από
τυχόν επέκταση του ανωτέρω ωραρίου λειτουργίας, λόγω έκτακτων αναγκών.
33. Δαπάνες λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και λειτουργίας συντήρησης
τηλεφωνικού κέντρου που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΠΥ. Οι δαπάνες που καταβάλλονται από
την ΕΥΑΘ ΑΕ και βαρύνουν τον ΠΥ, θα παρακρατούνται μηνιαία ή αθροιστικά (π.χ. κατά έτος), από
την επόμενη πληρωμή των οφειλόμενων στον ΠΥ. Στις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των συνδέσεων για την επικοινωνία των αντλιοστασίων
με το SCADA.
34. Δαπάνες σύνταξης τεχνικοοικονομικών εκθέσεων που θα απαιτηθούν καθώς και αυτών που
αφορούν ευρύτερες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας της εγκατάστασης (και σε
επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή με αναγνωρισμένα προγράμματα της αγοράς). Επίσης δαπάνες
εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών κ.λπ.
35. Δαπάνες για τη συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων και των ηλεκτρικών στοιχείων καθώς και
δαπάνες που μπορεί να προκύψουν μετά από μη καταστροφικές δοκιμές και ελέγχους από
προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε.
36. Διευκρινίζεται επίσης ότι περιλαμβάνονται στις δαπάνες του ΠΥ όλες οι σχετικές για σύνταξη
τεχνικοοικονομικών εκθέσεων, εργασία, δοκιμές, προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία
του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και οι δαπάνες εργατικών, μίσθωσης μηχανημάτων και
οχημάτων με τους χειριστές τους, υλικών, χημικών και αναλωσίμων κλπ που θα απαιτηθούν.
37. Δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και διατήρηση αποθήκης κρίσιμου εφεδρικού
εξοπλισμού και ανταλλακτικών, με την τήρηση και υποβολή σε μηνιαία βάση αρχείου καταγραφής
και μεταβολής του εφεδρικού εξοπλισμού (έως ότου δημιουργηθεί η διαδικασία και
ενσωματωθούν οι πληροφορίες στο λογισμικό συντήρησης), καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Με την έναρξη της σύμβασης και εντός του πρώτου διμήνου, θα καταρτιστεί και θα υποβληθεί από
τον ΠΥ κατάσταση του κρίσιμου εφεδρικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της
λειτουργικότητας όλων των μονάδων, το χρόνο προμήθειας του εξοπλισμού κλπ. Η ΕΕΠΠ δύναται
να συμπληρώσει την κατάσταση αυτή κατά την κρίση της.
38. Δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και φορτοεκφορτώσεων από και προς τις
εγκαταστάσεις.
39. Δαπάνες για τη συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια όλων των μέσων πυροπροστασίας
(αναγόμωση πυροσβεστήρων, πυροσβεστικό δίκτυο, πυροσβεστικές φωλιές κλπ). Επίσης δαπάνες
για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΥ σε θέματα πυρασφάλειας-πυρόσβεσης.
40. Δαπάνες φύλαξης των εγκαταστάσεων σε 24ώρη βάση, με την έννοια της συνεχούς παρουσίας
προσωπικού βάρδιας. Η ΕΥΑΘ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να μεριμνήσει για επιπλέον φύλαξη με
δικές της δαπάνες σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένη εταιρεία.
41. Δαπάνες καθαρισμού των 14 αντλιοστασίων (από λίπη, άμμο, εσχαρίσματα κλπ) της
παρούσας, και απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το
πρόγραμμα καθαρισμού.
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42. Δαπάνες συγκέντρωσης και κατάλληλης διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και
λιπαντικών (πχ παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία για διαχειριση.). Θα διατηρείται αρχείο
με τα σχετικά παραστατικά ενώ αντίγραφο του αρχείου θα διατίθεται στην ΕΕΠΠ.
43. Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΥ.
44. Δαπάνες για την διάθεση σε αδειοδοτημένες εταιρείες όλων των αποβλήτων του χημικού
εργαστήριου. Θα διατηρείται αρχείο με τα σχετικά παραστατικά ενώ αντίγραφα του αρχείου θα
διατίθεται στην ΕΕΠΠ.
45. Δαπάνες διάθεσης αυτοκινήτου επίβλεψης. Ο ΠΥ υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή
της σύμβασης να παρέχει, για την αποκλειστική χρήση της ΕΕΠΠ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και τυχόν παρατάσεών της, κατάλληλο αυτοκίνητο Ι.Χ. με μικτή ασφάλεια,
τουλάχιστον 1400κ.ε. και επαρκούς ιπποδύναμης. Η μικτή ασφάλεια, εκτός των υποχρεωτικών από
το νόμο ασφαλίσεων, θα περιλαμβάνει και ασφάλεια μερικής & ολικής κλοπής, πυρκαγιάς, ιδίων
ζημιών και επιβαινόντων. Το αυτοκίνητο θα είναι 5 θυρών, με κίνηση 4x4, προδιαγραφών EURO 6,
εξοπλισμένο τουλάχιστον με σύστημα ABS, αερόσακους, σύστημα κλιματισμού, συναγερμό,
ανεξάρτητα αν ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται στο σταθερό εξοπλισμό του αυτοκινήτου που
θα επιλεγεί ή θα είναι επιπρόσθετος. Ο ΠΥ αναλαμβάνει τις δαπάνες φορολογίας, ασφάλειας,
συντήρησης, καυσίμων, εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού μηνιαίως και βιολογικού
καθαρισμού 6μηνιαίως, επισκευή σκασμένου ελαστικού κ.λπ., καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και τυχόν παρατάσεών της, καθώς επίσης και τις δαπάνες οδικής βοήθειας. Με το πέρας της
σύμβασης και τυχόν παρατάσεών της, το αυτοκίνητο θα περιέλθει στην πλήρη ευθύνη του ΠΥ.
46. Δαπάνες για απασχόληση, μετακίνηση και διαμονή εξωτερικών συνεργατών ή συμβούλων του
Π.Υ.για θέματα επιθεωρήσεων, ελέγχων, συντηρήσεων του εξοπλισμού.
47. Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης.
48. Δαπάνες σύνταξης τεχνικοοικονομικών εκθέσεων που τυχόν θα απαιτηθούν από την ΕΕΠΠ και
που θα αφορούν ευρύτερες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας της μονάδας.
49. Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών του ΠΥ για επιθεωρήσεις, ελέγχους, συντηρήσεις του
εξοπλισμού όταν απαιτούνται στα πλαίσια τακτικής ή έκτακτης ανάγκης. Επίσης δαπάνες
εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται
στην ΕΕΠΠ και σε επεξεργάσιμα (word, excel κ.λπ.) ηλεκτρονικά αρχεία.
50. Κατάρτιση Οργανογράμματος, και υποβολή του εντός του πρώτου μήνα της έναρξης της
σύμβασης και εξασφάλιση όλου του απαιτούμενου (από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τη
ΣΥ-ΤΠ) εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού για την άρτια εκτέλεση των εργασιών
λειτουργίας και συντήρησης καθώς και κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης
επιμόρφωσης-κατάρτισης του προσωπικού του.
51. Εφαρμογή και τήρηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου, που
διαθέτει, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
52. Εφαρμογή και τήρηση συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος EN ISO 14001:2009 ή
ισοδύναμου, που διαθέτει, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
53. Εφαρμογή και τήρηση συστήματος διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε
αντίστοιχα έργα κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 ή ισοδύναμου, που διαθέτει, κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
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54. Δαπάνες για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για έκδοση ή ανανέωση αδειών,
πιστοποιητικών
(π.χ.
ανυψωτικών
μηχανημάτων)
και
λοιπών
υποχρεώσεων
ηλεκτρομηχανονολογικού εξοπλισμού έναντι των αρμοδίων αρχών, όπου απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί η ανάγκη ανανέωσης,
επανέκδοσης ή/και επικαιροποίησης (π.χ. λόγω τροποποιήσεων στις εγκαταστάσεις, αλλαγή
κανονισμών, κλπ) ή ακόμα έκδοσης συμπληρωματικών αδειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
μεριμνήσει και με δικές του δαπάνες να προετοιμάσει έγκαιρα για υποβολή προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες τους απαιτούμενους φακέλους και δικαιολογητικά (εκθέσεις, σχέδια και λοιπά
στοιχεία) στο σύνολό τους.
55. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του,
των κάθε είδους αδειών ή εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που επιβάλλονται από
αστυνομικές, φορολογικές, εργασιακές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές κ.λπ. διατάξεις ή
κανονισμούς και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών που θα
εκτελεί στα πλαίσια του συμβατικού του αντικειμένου. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει
να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία.
Επισημαίνεται ειδικότερα η ανάγκη εξασφάλισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων αδειών
εργασίας και ασφάλισης για το προσωπικό του.
56. Δαπάνες για την σίτιση, κτηνιατρική περίθαλψη, εμβολιασμό, στείρωση και προμήθειας και
εγκατάστασης αναγνωριστικού τσιπ ζώων που κρίνεται σε συμφωνία με την ΕΕΠΠ ότι είναι
απαραίτητα για την ασφάλεια της ΕΕΛ.

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Επεμβάσεις λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης)
Όπως περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π 6 του Τεύχους 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών
Άρθρο 4: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Ειδικό Κονδύλι)
Η αντικατάσταση βαρέως ηλεκτρολομηχανολογικού εξοπλισμού (όπως περιγράφεται στο ΤΠ2
του Τεύχους 2) που δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του ΠΥ, η προσθήκη νέου εξοπλισμού
που δεν αντικαθιστά υφιστάμενο και ευρύτερα δομικά έργα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5
(δ) του παρόντος Τεύχους είναι δυνατό με εντολή της ΕΕΠΠ να εκτελούνται με δαπάνες του ΠΥ
μέχρι ποσού 250.000 συνολικά στην πενταετία. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται στο ποσοστό
έκπτωσης που προσέφερε ο Π.Υ. στο διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Όταν απαιτείται, δηλαδή υπάρχει ανάλωση του κονδυλίου, θα υποβάλλονται από τον Π.Υ. τα
κατάλληλα παραστατικά (προσφορές ή τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) βάσει των οποίων θα
αμείβεται και θα αποδειχθεί τελικά η τυχόν εξάντληση του ως άνω ποσού των 250.000€. Η
παραλαβή και η σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου από την ΕΕΠΠ για δαπάνες του κονδυλίου αυτού
θα γίνεται ανά τρεις (3) μήνες.
Σελίδα 59

Η ΕΕΠΠ θα εγκρίνει τα αιτήματα κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος από τον ΠΥ, την προσκόμιση
προσφορών και έλεγχο των υποβληθέντων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υποβάλλονται
πλήρη στοιχεία για τις εργασίες και τον εξοπλισμό, όπως δελτία αποστολής, τεχνικά φυλλάδια,
πιστοποιητικά, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, εγγυήσεις των προμηθευτών,
σχέδια εγκατάστασης, εγγυήσεις καλής εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού
(commissioning), σχέδια, βεβαιώσεις διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί από την ΕΕΠΠ απαραίτητο για την τεκμηρίωση και την
συμπλήρωση του Μητρώου. Δαπάνες για αναβαθμίσεις διατάξεων ή/και μονάδων καθώς και
πιλοτικές εγκαταστάσεις ειδικού εξοπλισμού και λοιπών μέσων για τη βελτίωση της λειτουργίας
και συντήρησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των 14 αντλιοστασίων θα εντάσσονται στο ειδικό κονδύλι, κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, ενώ ο ΠΥ οφείλει να παρέχει τα μέσα και την εργασία για την ταχύτερη
και αποδοτικότερη θέση σε λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού.

Άρθρο 5: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΘ Α.Ε.
Οι δαπάνες που ακολουθούν και μόνο αυτές βαρύνουν την ΕΥΑΘ ΑΕ:
α) Δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ) της εγκατάστασης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των
Αντλιοστασίων. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση στα τιμολόγια ΔΕΗ της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και
των αντλιοστασίων ΑΑ21, ΑΑ28, ΑΑ29, λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cosφ<0,95) (αυτή η
προσαύξηση μόνον), θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση από επόμενη πληρωμή
(καθαρή αξία, χωρίς ΦΠΑ).
β) Δαπάνες που συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας, σύμφωνα και με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
γ) Δαπάνη αντικατάστασης βαρέως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εφόσον η ανάγκη
αντικατάστασης του εξοπλισμού αυτού δεν προκύπτει από υπαιτιότητα του ΠΥ. Η δαπάνη που
βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ αφορά στην προμήθεια-μεταφορά επί τόπου των εγκαταστάσεων του
εξοπλισμού αυτού, την παροχή τυχόν απαιτούμενων εξειδικευμένων εργασιών εξωτερικών
συνεργατών για την εγκατάσταση, ενώ ο Π.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της δικής του
εργασίας και μέσων για την εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία.
δ) Δαπάνες ευρύτερων δομικών έργων και προσθήκης συστημάτων που δεν υφίστανται στην
τωρινή υποδομή (δεν συμπεριλαμβάνεται η ανακαίνιση υφισταμένων).
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TEYXΟΣ 2. Τεχνική Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Τεχνική Περιγραφή

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αίνεια (ΕΕΛΑ)
1.1 Γραμμή επεξεργασίας λυμάτων
1.1.1 Προεπεξεργασία αστικών λυμάτων
1.1.2 Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων
1.1.3 Πρωτοβάθμια επεξεργασία
1.1.4 Αερισμός
1.1.5 Τελική καθίζηση
1.1.6 Έξοδος

1.2 Γραμμή επεξεργασίας ιλύος
1.2.1 Αντλιοστάσιο περίσσειας
1.2.2 Πάχυνση βαρύτητας
1.2.3 Χώνευση
1.2.4 Αφυδάτωση
1.3 Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης
1.3.1 Χημείο
1.3.2 Κτίριο διοίκησης
1.3.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση
1.3.4 Σύστημα αυτοματισμού
1.3.4 Σύστημα CCTV
1.3.5 Βιομηχανικό νερό
1.3.6. Δειγματολήπτες
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2.

Τεχνική Περιγραφή Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Τουριστικών Περιοχών
2.1 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ανω Αγ. Τριάδα (ΑΑ21)
2.2 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Περαία (ΑΑ22)
2.3 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ν. Επιβάτες (ΑΑ23)
2.4 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Γαλαξία (ΑΑ24
2.5 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αγ. Τριάδα (ΑΑ25)
2.6 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης ΠΙΚΠΑ (ΑΑ26)
2.7 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης ΕΟΤ (ΑΑ27)
2.8 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Κατω Αγ. Τριάδα (ΑΑ28)
2.9 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Μηχανιώνα (ΑΑ29)
2.10 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αγγελοχωρι (ΑΑ30
2.11 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αλυκές (ΑΑ31)
2.12 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ρύσιο (ΑΑ69
2.13 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Τρίλοφος (ΑΑ72)
2.14 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Πλαγιάρι (ΑΑ76)

3. Τεχνική Περιγραφή ΑΔΕΛ
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1. Τεχνική Περιγραφή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων “Αίνεια” (ΕΕΛΑ)
1.1

Γραμμή επεξεργασίας λυμάτων

Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει, γενικά, τις ακόλουθες διεργασίες :







Προεπεξεργασία αστικών λυμάτων (εσχάρωση, μέτρηση παροχής, εξάμμωση,
λιποσυλλογή).
Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απόσμηση, άντληση).
Πρωτοβάθμια καθίζηση που περιλαμβάνει δυο δεξαμενές, η μία από τις οποίες λειτουργεί
προς το παρόν ως δεξαμενή ομογενοποίησης - εξισορρόπησης για τα βοθρολύματα.
Αερισμός για την απομάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου σε δυο δεξαμενές τύπου
Carousel.
Δευτεροβάθμια καθίζηση, που περιλαμβάνει δυο δεξαμενές στις οποίες γίνεται, επιπλέον,
ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος.
Απολύμανση με όζον προερχόμενο από δύο (2) μονάδες παραγωγής όζοντος και δεξαμενή
επαφής.

1.1.1 Προεπεξεργασία αστικών λυμάτων
Τα λύματα από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου και στη
συνέχεια, μέσω δυο (2) ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων, στις διώρυγες των εσχαρών. Υπάρχουν
δύο (2) επίπεδες, κεκλιμένες μηχανικές εσχάρες και συμπιεστής για την απομάκρυνση των
εσχαρισμάτων. Κατάντη των εσχαρών, σε κάθε ένα από δυο (2) κανάλια τύπου Venturi, είναι
τοποθετημένοι αντίστοιχα μετρητές υπερήχων για μέτρηση της παροχής εισόδου. Στη συνέχεια,
υπάρχουν δίδυμες δεξαμενές, όπου με τη παροχέτευση αέρα μέσω δύο (2) φυσητήρων και με τη
χρήση των δύο (2) αντλιών εξάμμωσης και ξέστρων απολίπανσης, που αναρτώνται από κινούμενη
γέφυρα, επιτυγχάνεται η εξάμμωση και η απολίπανση. Η συλλεγόμενη άμμος υφίσταται πλύση για
απομάκρυνση του οργανικού φορτίου σε αμμοπλυντηρίδα και διαχωρίζεται, τελικώς, μέσω κοχλία.

1.1.2 Προεπεξεργασία βοθρολυμάτων
Τα βοθρολύματα παραλαμβάνονται σε πέντε (5) ειδικά διαμορφωμένες θέσεις εκκένωσης και
οδηγούνται, μέσω διάταξης λιθοπαγίδας, προς την αυτόματη εσχάρα (6mm). Τα εσχαρίσματα
οδηγούνται στην πρέσα εσχαρισμάτων. Στη συνέχεια, υπάρχει δεξαμενή εξάμμωσης, όπου
αφενός διοχετεύεται αέρας από δυο (2) φυσητήρες, αφετέρου γίνεται αναρρόφηση της άμμου
από δύο (2) αντλίες άμμου. Στην διαδικασία εξάμμωσης λαμβάνουν μερος ηλεκτροβάνες αέρα,
νερού μια (1) αντλία booster και ένας (1) αεροσυμπιεστής δύο (2) φυσητήρες και απόσμηση. Για
την αρχική εξισορρόπηση της παροχής των βοθρολυμάτων υπάρχει θάλαμος αποθήκευσης, στο
πυθμένα του οποίου έχει εγκατασταθεί υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα για την εκκένωσή του.
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Η απόσμηση του αέρα του κτιρίου γίνεται με βιοφιλτρo και πληρωτικό υλικό αργιλικής σύστασης.
Προκειμένου να υπάρχει αδιαλειπτη τροφοδοσία με υδρόθειο η οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί
από το κτίριο βοθρολυμάτων κατά τις ώρες που δεν υπάρχει προσέλευση βυτίων, κατασκευάστηκε
αγωγος αναρρόφησης αέρα από τη δεξαμενή εξισορόπησης από σωλήνες PVC διαμέτρου
φ250. Για τη ρύθμιση της ροής αέρα έχουν εγκατασταθεί δύο διαφράγματα αεραγωγών (damper)
από ανοξείδωτο χάλυβα στον αγωγό αναρρόφησης από το κτίριο βοθρολυμάτων και στο νέο
αγωγό αναρρόφησης από τη δεξαμενή εξισορρόπησης, διαμέτρου φ400 και φ250 αντίστοιχα.

1.1.3 Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων
Κατά τη διάρκεια της τροποποιημένης λειτουργίας του βιολογικού, η μία από τις δύο δεξαμενές
πρωτοβάθμιας καθιζήσης έχει μετατραπεί, κατά τρόπο ώστε να λειτουργεί ως δεξαμενή
ομογενοποίησης και εξισορρόπησης των βοθρολυμάτων. Η δεξαμενή διαθέτει τέσσερις (4)
υποβρύχιους αναδευτήρες και δύο (2) αντλίες για τη μεταφορά των λυμάτων προς το φρεάτιο
μερισμού των δεξαμενών αερισμού. Ακολουθεί ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που
αφορά τη πρωτοβάθμια καθίζηση:
Δύο (2) αντλίες τροφοδοσίας παχυντή.
Δύο κινητήρες γεφυρών πρωτοβάθμιας καθίζησης.
Δύο (2) αντλίες μετάγγισης.
Τέσσερεις (4) υποβρύχιοι αναδευτήρες.
Ένας (1) ανεμιστήρας απόσμησης.
Μία (1) αντλία αφρών.

1.1.4 Αερισμός
Για την απομάκρυνση του οργανικού άνθρακα και του αζώτου, έχουν κατασκευαστεί δύο
δεξαμενές τύπου Carousel, όγκου 5.250 m3 έκαστη, μια εκ των οποίων είναι σε τρέχουσα
λειτουργία. Κάθε δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με δύο επιφανειακούς αεριστές κατακόρυφου
άξονα, με δυνατότητα μεταβολής βύθισης. Κάθε δεξαμενή περιλαμβάνει δύο περιοχές, μία
αερόβια, όπου η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου είναι μεγάλη (DO>1,5 mg/l) και μία ανοξική
(DO<0,5 mg/l). Στις αερόβιες περιοχές, με τη βοήθεια μικροοργανισμών, γίνεται αποικοδόμηση
του οργανικού φορτίου και νιτροποίηση (μετατροπή αζωτούχων ενώσεων σε νιτρώδη και νιτρικά)
ενώ στις ανοξικές περιοχές γίνεται απονιτροποίηση του οξειδωμένου αζώτου και μετατροπή του
σε αέριο άζωτο που εκλύεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή φυσαλίδων. Επίσης, σε κάθε
δεξαμενή έχουν τοποθετηθεί τέσσερις (4) προωθητές (flow boosters), ένας σε κάθε κανάλι της
δεξαμενής και όργανα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου και REDOX,. Ακολουθεί ο βασικός
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά τον αερισμό:





Τέσσερις (4) επιφανειακοί αεριστές.
Δύο (2) υπερχειλιστές.
Οκτώ (8) προωθητές ροής.
Τέσσερις (4) ομαλοί εκκινητές προωθητών ροής.
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1.1.5 Τελική καθίζηση
Υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές κυκλικής διατομής, διαμέτρου 31,5 m. Το ανάμικτο υγρό εισέρχεται
κεντρικά και διοχετεύεται στη δεξαμενή. Το διαυγασμένο υγρό υπερχειλίζει περιμετρικά από
οδοντωτό υπερχειλιστή (γωνιών 90ο) και μέσω περιμετρικής διώρυγας πλάτους 0,50 m, οδηγείται
προς το φρεάτιο εξόδου και στη συνέχεια στη δεξαμενή επαφής της απολύμανσης. Μετά την έξοδο
των δεξαμενών τελικής καθίζησης, τα λύματα διέρχονται από διώρυγα μέτρησης παροχής τύπου
Parshal Flume. Η ιλύς από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης συλλέγεται και οδηγείται προς το
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. Ακολουθεί ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός
εξοπλισμός, που αφορά τη δευτεροβάθμια καθίζηση και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και
περίσσειας ιλύος:



Δύο (2) κινητήρες – μειωτήρες κίνησης γέφυρας καθίζησης.
Τρεις (3) αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος.
Δύο (2) αντλίες περίσσειας ιλύος.
Μια (1) αντλία αφρών.

1.1.6 Έξοδος
Η απολύμανση με όζον επιτυγχάνεται από τις δύο μονάδες παραγωγής όζοντος και τη δεξαμενή
επαφής. Η εγκατάσταση παράγει 6,5 Kg/h όζοντος από υγρό οξυγόνο σε καθέναν από τους δύο
οζονιστήρες. Το παραγόμενο αέριο μίγμα όζοντος/οξυγόνου έχει συγκέντρωση σε όζον
τουλάχιστον 12% κατάβάρος. Το όζον είναι ισχυρό οξειδωτικό, κατάλληλο για απολύμανση. H
δεξαμενή επαφής κατασκευάστηκε με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος παραμονής
(2,5 ώρες περίπου για μέση παροχή 9.000 m3). Η δεξαμενή είναι καλυμμένη και στον πυθμένα της
έχει εγκατασταθεί σύστημα διάχυσης. Επίσης, λειτουργεί σύστημα καταστροφής πλεονάζοντος
όζοντος. Το απαιτούμενο οξυγόνο για την παραγωγή όζοντος αποθηκεύεται σε υγρή μορφή , σε
ειδική, εφοδιασμένη με εξαχνωτή, δεξαμενή του προμηθευτή. Πρόκειται να τοποθετηθεί νέος
μετρητής υπολειμματικού όζοντος.
Ακολουθεί ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά την παραγωγή όζοντος και τη
δεξαμενή επαφής:




Δύο (2) οζονιστήρες.
Δύο (2) ψύκτες.
Δύο (2) καταστροφείς όζοντος.

Επίσης, υπάρχει εφεδρικό σύστημα απολύμανσης, που περιλαμβάνει 2 πλαστικές δεξαμενές για
διάλυμα χλωρίου ( υποχλωριώδες νάτριο), σε περίπτωση βλάβης της οζόνωσης
1.2 Γραμμή επεξεργασίας ιλύος
H γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τις εξής διεργασίες:





Πάχυνση βαρύτητας, η οποία περιλαμβάνει δύο (2) παχυντές.
Χώνευση, που περιλαμβάνει δύο (2) αναερόβιους χωνευτές ιλύος και εγκατάσταση
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από το παραγόμενο βιοαέριο, παδρανή
στη παρούσα φάση.
Αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσσες και τράπεζες πάχυνσης.
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Η κεντρική διεργασία επεξεργασίας της ιλύος είναι η αναερόβια χώνευση, η οποία οδηγεί σε
πλήρη σταθεροποίηση και μείωση της ποσότητας της ιλύος με παράλληλη παραγωγή βιοαερίου.
Οι μονάδες ανάντη της προπάχυνσης έχουν στόχο την πύκνωση της ιλύος, έτσι ώστε οι δεξαμενές
αναερόβιας χώνευσης να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο. Την αναερόβια χώνευση
ακολουθεί η αφυδάτωση ιλύος, με σκοπό την αύξηση της περιεκτικότητας στερεών και αντίστοιχα
τη μείωση του όγκου της ιλύος, ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση και διάθεση του τελικού
προϊόντος.
Στο στάδιο της αναερόβιας χώνευσης παράγεται βιοαέριο, το οποίο αξιοποιείται για την κάλυψη
μέρους των απαιτήσεων ενέργειας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ (θέρμανση κτιρίου διοίκησης). Το σύστημα
διαχείρισης και αξιοποίησης βιοαερίου τροφοδοτείται από τους χωνευτές και περιλαμβάνει
αεριοφυλάκια, μονάδα συμπαραγωγής, λεβητοστάσιο και δαυλό καύσης.

1.2.1 Αντλιοστάσιο περίσσειας
Στο αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, είναι τοποθετημένες τρεις υποβρύχιες
αντλίες ανακυκλοφορίας, φυγοκεντρικού τύπου και παροχής 550 m3/h έκαστη, για τη διαρκή
ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος στις δεξαμενές αερισμού. Για την απαγωγή της περίσσειας
ιλύος από το σύστημα, υπάρχουν στο ίδιο φρεάτιο δύο υποβρύχιες αντλίες φυγοκεντρικού τύπου
και παροχής 40 m3/h έκαστη.

1.2.2 Βαρυτική Πάχυνση
Τo σύνολο της ιλύος της εγκατάστασης, που αποτελείται από την πρωτοβάθμια ιλύ και τη
δευτεροβάθμια ιλύ και τους αφρούς από την επιφάνεια των ΔΠΚ και ΔΤΚ, οδηγείται, μέσω του
ενδιάμεσου αντλιοστασίου, προς το μεριστή παχυντών και μερίζεται προς τις δύο κυκλικές
δεξαμενές πάχυνσης βαρύτητας, συνολικού όγκου 430 m3, διαμέτρου 12 m, και βάθους
3,80 m έκαστη. Κάθε δεξαμενή περιλαμβάνει σύστημα με ακτινικό, μεταλλικό ξέστρο ανάδευσης
Υπάρχει η δυνατότητα διακριτής πάχυνσης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιλύος με
κατάλληλη τροποποίηση των σωληνογραμμών ή του μίγματος τους στον μεριστή και από κοινού
βαρυτική πάχυνση. Κάθε δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με ακτινικό, μεταλλικό περιστροφικό
ξέστρο.
Η παχυμένη ιλύς απαντλείται από δύο αντλίες τύπου mono (η μία εφεδρική της άλλης) προς τη
δεξαμενή χώνευσης. Στη γραμμή άντλησης της παχυμένης ιλύος ανάντη του χωνευτή, υπάρχει
όργανο μέτρησης στερεών.

1.2.3 Χώνευση
Η βαρυτικά παχυμένη ιλύς στη συνέχεια οδηγείται από δύο (2) αντλίες θετικής εκτόπισης
δυναμικότητας 30 m3/h έκαστη, προς τους δύο (2) αναερόβιους χωνευτές. Στη γραμμή άντλησης
της παχυμένης ιλύος, ανάντη του χωνευτή, υπάρχει όργανο μέτρησης παροχής και στερεών.
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Υπάρχουν δύο αναερόβιοι χωνευτές ιλύος, εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας από ιδιοπαραγόμενο βιοαέριο και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος βιοαερίου 250 kVA, με τα
αντίστοιχα συστήματα ασφαλείας.
Λόγω του συστήματος παρατεταμένου αερισμού και των σχετικά μικρών παροχών λυμάτων, κατά
τα προηγούμενα έτη, δεν είχε κριθεί σκόπιμη η αναερόβια χώνευση και μόνο πρόσφατα τέθηκαν
σε λειτουργία οι δύο χωνευτές ( φθινόπωρο 2014 και χειμώνας 2017). Για το λόγο αυτό έγιναν
διάφορες εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης μονώσεων, εσωτερικής εποξειδικήςστεγανωτικής βαφής και αναβάθμιση εξοπλισμού. Το σύστημα ανάμιξης της ιλύος εντός του
χωνευτή είναι τύπου ΗΕΑΤΜΙΧ και έγινε η τροποποίηση του από πνευματικού τύπου (κομπρεσέρ)
σε μηχανικού τύπου (με δύο αντλίες).

1.2.4 Αφυδάτωση
Η χωνευμένη, σταθεροποιημένη ιλύς οδηγείται σε μια (1) δεξαμενή μεταπάχυνσης συνολικού
όγκου 500 m3, διαμέτρου 12,0 m και βάθους 4,40m, και στη συνέχεια από δύο (2) αντλίες θετικής
εκτόπισης, δυναμικότητας 20 m3/h έκαστη, οδηγείται στη μονάδα της αφυδάτωσης. Η μονάδα
αφυδάτωσης αποτελείται από δύο εγκατεστημένες ταινιοφιλτρόπρεσσες, έκαστη με τράπεζα
πάχυνσης . Επίσης, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα συγκρότημα προετοιμασίας-ωρίμανσης και
δοσιμέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη. Η αφυδατωμένη ιλύς μεταφέρεται με μεταφορική
ταινία εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης.
Το σύνολο των στραγγιδίων της αφυδάτωσης, αλλά και των υπερκείμενων υγρών των παχυντών
και μεταπαχυντών συλλέγεται βαρυτικά στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και από εκεί οδηγείται
μέσω τριών (3) αντλιών στη μονάδα αστικών προς επεξεργασία (συγκεκριμένα στο φρεάτιο εξόδου
του εξαμμωτή).
1.3

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

1.3.1 Χημείο
Στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης υπάρχει εξοπλισμένο Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο

(επιστημονικά όργανα, σκεύη κλπ.) για τον επί τόπου έλεγχο και την εκτέλεση των απαραίτητων
χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας, σύμφωνα με
πρότυπες μεθόδους αναφοράς.

1.3.2 Κτίριο διοίκησης
Για την επιτήρηση και διαχείριση της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης υπάρχει κτίριο
γραφείων, όπου βρίσκεται και το κέντρο ελέγχου. Εκεί είναι εγκατεστημένο το σύστημα SCADA της
ΕΕΛ Αίνεια και των αντλιοστασίων, το σύστημα SCADA των αντλιοστασίων Ρυσίου (AA69),
Τριλόφου(AA72), Πλαγιαρίου(AA76), το σύστημα CCTV και ο server του προγράμματος
συντήρησης. Επίσης, υπάρχουν υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες των συστημάτων αυτοματισμού
και του τηλεφωνικού κέντρου της εγκατάστασης.
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1.3.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση
Για τη τροφοδοσία της εγκατάστασης υπάρχει υποσταθμός Μέσης Τάσης, που περιλαμβάνει δυο
(2) διακόπτες Μ.Τ., δυο μετασχηματιστές 20KV/0.4KV – 500 KVA έκαστος και δυο (2) διακόπτες Χ.Τ.
Επίσης, υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 850 KVA, με πεδίο μεταγωγής για περιπτώσεις
διακοπής ρευματοδότησης από το δίκτυο της ΔΕΗ, ικανό να υποστηρίξει την πλήρη λειτουργία της
εγκατάστασης καθώς και σύστημα διόρθωσης cosφ. Από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης
τροφοδοτούνται οι επιμέρους πίνακες χαμηλής τάσης. Στο γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, υπάρχει
μετρητής ενέργειας που αφενός απεικονίζει και καταγράφει, αφετέρου στέλνει τα δεδομένα του
σε κατάλληλο πρόγραμμα στο κέντρο ελέγχου.

1.3.4 Σύστημα Αυτοματισμού
Στην ΕΕΛA ο έλεγχος της επεξεργασίας τόσο της γραμμής των λυμάτων όσο και της γραμμής της
ιλύος, εκτελείται από το σύστημα αυτοματισμού. Το σύστημα αυτοματισμού αποτελείται από τους
τοπικούς πίνακες αυτοματισμού, το κέντρο ελέγχου καθώς και το δίκτυο επικοινωνίας. Οι τοπικοί
πίνακες περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές (PLC), τις οθόνες
χειρισμού, τα UPS και τα switch οπτικής ίνας. Οι επτά (7) κύριοι πίνακες αυτοματισμού αφορούν
την είσοδο αστικών, τα βοθρολύματα, τον αερισμό-καθίζηση, την έξοδο- απολύμανση, την
πάχυνση, την χώνευση-βιοαέριο και την αφυδάτωση. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιοι επιμέρους
ελεγκτές, όπως της γέφυρας καθίζησης. Στο κέντρο ελέγχου υπάρχει το σύστημα τηλεεποπτείαςτηλεελέγχου (SCADA), σε δομή Client-Server, με δύο redundant servers. Επίσης υπάρχει ADSL
router για επικοινωνία με τα αντλιοστάσια, σύστημα UPS και μεγάλη οθόνη ως μιμικός πίνακας.
Επίσης, επειδή τα αντλιοστάσια Ρυσίου(AA69), Τριλόφου(AA72), Πλαγιαρίου(AA76) εντάχθηκαν
μεταγενέστερα στη δομή ΕΕΛ Αίνεια -Αντλιοστάσια Τουριστικών περιοχών, υπάρχει ξεχωριστό
σύστημα SCADA που συνδέεται με αυτά, με GPRS. Το δίκτυο επικοινωνίας, αφορά τη σύνδεση των
τοπικών πινάκων με το κέντρο ελέγχου και έχει μορφή δακτυλίου οπτικής ίνας.

1.3.5 Σύστημα CCTV
Το σύστημα τηλεπαρακολούθησης αποτελείται από οκτώ(8) κάμερες καθώς και από μονάδα
επεξεργασίας - καταγραφής που βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου. Οι κάμερες καλύπτουν τις εξής
περιοχές: είσοδο αστικών, είσοδο βοθρολυμάτων, χωνευτές, αεριοφυλάκιο, αερισμό, κτίριο
διοίκησης και απολύμανση. Το σήμα των καμερών μέσω οπτικής ίνας (δίκτυο οπτικής ίνας
συστήματος αυτοματισμού) καταλήγει στη μονάδα επεξεργασίας - καταγραφής, στο κέντρο
ελέγχου του κτιρίου διοίκησης. Εκεί, απεικονίζονται οι περιοχές που καλύπτουν οι κάμερες σε
οθόνη.

1.3.6 Βιομηχανικό Νερό
Για την εξοικονόμηση πόσιμου νερού, κατασκευάστηκε δίκτυο βιομηχανικού νερού για πλύση των
ταινιοφιλτροπρεσσών και των τραπεζών πάχυνσης. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχει αντλιοστάσιο
βιομηχανικού νερού με δύο κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες, το οποίο τροφοδοτείται από την
απολυμασμένη εκροή της εγκατάστασης.
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1.3.7 Δειγματολήπτες
Υπάρχουν τρεις (3) δειγματολήπτες με αντλία κενού BUHLER 4010 στην είσοδο των αστικών ανάντη
της εσχάρωσης, στην έξοδο μετά την οζόνωση και στη δεξαμενή εξισορρόπησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Περιλαμβάνουν ένα δοχείο δειγματοληψίας 25 L ο καθένας.
Επίσης, υπάρχουν δύο (2) δειγματολήπτες AS950 με περισταλτική αντλία , ο ένας στην υπερχείλιση
της πρωτοβάθμιας καθίζησης και ο άλλος είναι εφεδρικός. Περιλαμβάνει ένα δοχείο
δειγματοληψίας 21L.

2. Τεχνική Περιγραφή Αντλιοστάσια Τουριστικών περιοχών
Γενικά, ο σκοπός λειτουργίας των αντλιοστασίων είναι να δέχονται βαρυτικά τα λύματα της
λεκάνης απορροής που τους αντιστοιχεί και όταν ο υγρός θάλαμος τους πληρωθεί από λύματα, να
εκκινούν οι αντλίες και να τα οδηγούν στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης (ΚΑΑ), με τελικό
προορισμό την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Τα αντλιοστάσια του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου καταθλίβουν σε βαρυτικό αγωγό που
καταλήγει στο αντλιοστάσιο του Ρυσίου, το οποίο προωθεί τα λύματα στο κεντρικό αγωγό
αποχέτευσης.
Το αντλιοστάσια του παραλιακού μετώπου, Περαίας, Γαλαξία, Ν. Επιβατών, ΕΟΤ, Αγ. Τριάδας,
προωθούν τα λύματα στο κεντρικό αγωγό αποχεύτεσης. Το αντλιοστάσιο ΠΙΚΠΑ, προωθεί τα
λύματά του προς το αντλιοστάσιο της Αγ. Τριάδας.
Τα δύο καταληκτικά αντλιοστάσια αποχέτευσης Άνω και Κάτω Αγ. Τριάδας είναι κομβικής
σημασίας, διότι ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) λυμάτων καταλήγει σε αυτά και τυχόν
διακοπή λειτουργίας τους ενδέχεται να προξενήσει μεγάλο πρόβλημα υπερχειλίσεων λυμάτων
στην περιοχή που καλύπτουν τα αντλιοστάσια που τους προωθούν λύματα. Δηλαδή, ο κεντρικός
αποχετευτικός αγωγός εισέρχεται στον υγρό θάλαμο Κάτω Αγ. Τριάδας και οι από εκεί αντλίες
προωθούν τα λύματα στο αντλιοστάσιο Άνω Αγ. Τριάδας. Από το σημείο αυτό, οι αντλίες του
υγρού θαλάμου προωθούν τα λύματα, μέσω ωθητικού αγωγού, προς την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, η οποία
βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, στο πλάτωμα του Αγγελοχωρίου.
Τέλος, το αντλιοστάσιο Αλυκών προωθεί τα λύματα στο αντλιοστάσιο Αγγελοχωρίου και από εκεί
προς τη ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, ενώ το αντλιοστάσιο της Μηχανιώνας προωθεί τα λύματα από διαμετρικά
αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τα υπόλοιπα.

2.1
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Κάτω Αγ. Τριάδας (ΑΑ21)
Το αντλιοστάσιο Αποχέτευσης AA21 διαθέτει 4 αντλίες (2x85kW και 2x155kW) οδηγούμενες από
τρεις (3) inverter και ένα (1) soft starter. Η στάθμη ελέγχεται από διατάξεις μετρητών και διακοπτών
στάθμης. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε
εναλλακτικά μέσω GPRS (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας). Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα απόσμησης
1050m3/h.
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2.2
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Περαίας (ΑΑ22)
Στο αντλιοστάσιο Περαίας, ΑΑ22, υπάρχουν τρείς (3) υποβρύχιες αντλίες, ισχύος 50KW και
παροχής 109 lt/sec, έκαστη. Υπάρχει πίνακας τροφοδοσίας και αυτοματισμού που περιλαμβάνει το
PLC, το σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛΑ και μετρητή ενέργειας . Η λειτουργία
των αντλιών γίνεται είτε αυτόματα (PLC ή συμβατικός αυτοματισμός) είτε χειροκίνητα (τοπικά
κομβία ή τηλεχειρισμός). Για την αυτόματη λειτουργία υπάρχουν μετρητής στάθμης και φλοτέρ
άνω και κάτω στάθμης. Επίσης υπάρχει αναδευτήρας για τη διάσπαση των λιπών και ελαίων. Η
επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε εναλλακτικά μέσω
GPRS.

2.3
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ν. Επιβατών (ΑΑ23)
Στο αντλιοστάσιο Ν. Επιβάτες, ΑΑ23, υπάρχουν δύο (2) υποβρύχιες αντλίες, ισχύος 37 KW και
παροχής 135 lt/sec, έκαστη. Υπάρχει πίνακας τροφοδοσίας και αυτοματισμού που περιλαμβάνει το
PLC και το σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛΑ. Η λειτουργία των αντλιών γίνεται
είτε αυτόματα (PLC ή συμβατικός αυτοματισμός) είτε χειροκίνητα (τοπικά κομβία ή τηλεχειρισμός).
Για την αυτόματη λειτουργία υπάρχουν μετρητής στάθμης και φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης. Η
επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε εναλλακτικά μέσω
GPRS.

2.4
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Γαλαξία (ΑΑ24)
Στο αντλιοστάσιο Ν. Επιβάτες, ΑΑ24, υπάρχουν δύο (2) υποβρύχιες αντλίες, ισχύος 15 KW και
παροχής 68 lt/sec, έκαστη. Υπάρχει πίνακας τροφοδοσίας και αυτοματισμού που περιλαμβάνει το
PLC καθώς και το σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛΑ. Η λειτουργία των αντλιών
γίνεται είτε αυτόματα (PLC ή συμβατικός αυτοματισμός) είτε χειροκίνητα (τοπικά κομβία ή
τηλεχειρισμός). Για την αυτόματη λειτουργία υπάρχουν μετρητής στάθμης και φλοτέρ άνω και
κάτω στάθμης. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε,
εναλλακτικά, μέσω GPRS.

2.5
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αγ Τριάδας (ΑΑ25)
Το αντλιοστάσιο ΑΑ25 διαθέτει δύο (2) υποβρύχιες αντλίες ισχύος 7,4 kW και παροχής 241m3
έκαστη. Η εκκίνησή τους γίνεται με συνδεσμολογία ΥΔ. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου
εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε μέσω GPRS .

2.6
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης ΠΙΚΠΑ (ΑΑ26)
Το ανλτιοστάσιο ΑΑ26 διαθέτει δύο (2) υποβρύχιες αντλίες ισχύος 4,2 kW και παροχής 126m3
έκαστη. Η εκκίνησή τους γίνεται με συνδεσμολογία ΥΔ. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου
εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε μέσω GPRS.
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2.7
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης ΕΟΤ (ΑΑ27)
Το αντλιοστάσιο ΑΑ27 διαθέτει δύο (2) δύο υποβρύχιες αντλίες ισχύος 11,5 kW, και παροχής 234
m³/h έκαστη. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε μέσω wireless Ethernet είτε
μέσω GPRS.
2.8
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Άνω Αγ Τριάδας (ΑΑ28)
Στο αντλιοστάσιο Άνω Αγ Τριάδας, ΑΑ28, υπάρχουν τέσσερεις (4) υποβρύχιες αντλίες, ισχύος 115
KW (x3) και 105 KW ( x1) παροχής 200 lt/sec, έκαστη. Για τη τροφοδοσία του αντλιοστασίου
υπάρχει υποσταθμός Μέσης Τάσης που περιλαμβάνει δυο (2) διακόπτες Μ.Τ., δυο
μετασχηματιστές 20KV/0.4KV – 400 KVA έκαστος, δυο (2) διακόπτες Χ.Τ. Επίσης υπάρχει
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 350 KVA, με πεδίο μεταγωγής καθώς και σύστημα διόρθωσης
cosφ. Για την εκκίνηση και λειτουργία των αντλιών υπάρχουν τρείς (3) ρυθμιστές στροφών
(frequency converters) και ένας (1) ομαλός εκκινητής (soft starter). Ο πίνακας αυτοματισμού
περιλαμβάνει το PLC, το σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛΑ, και μετρητή
ενέργειας. Η λειτουργία των αντλιών γίνεται είτε αυτόματα (PLC ή συμβατικός αυτοματισμός) είτε
χειροκίνητα (τοπικά κομβία ή τηλεχειρισμός). Για την αυτόματη λειτουργία υπάρχουν: μετρητής
στάθμης και φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης. Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εκτελείται είτε
μέσω ADSL γραμμής είτε εναλλακτικά μέσω GPRS (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας). Στο αντλιοστάσιο
υπάρχει και μονάδα απόσμησης.

2.9
Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Μηχανιώνας (ΑΑ29)
Το αντλιοστάσιο ΑΑ29 διαθέτει τέσσερεις (4) αντλίες ισχύος 200 kW, παροχής 520 m³/h έκαστη.
Τροφοδοτείται από δύο μετασχηματιστές ισχύος 400 KVA. Τα ηλεκτρικά πεδία διαθέτουν τις
αντίστοιχες διατάξεις χειρισμού και αντιστάθμισης. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με GPRS. Λόγω του
μεγάλου βάθους του ξηρού θαλάμου και του μεγέθους των αντλιών, υπάρχει εγκατέστημένη
γερανογέφυρα.

2.10 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αγγελοχωρίου (ΑΑ30)
Διαθέτει δύο αντλίες ισχύος 22 kW, παροχής 395 m3/h έκαστη. Η επικοινωνία του αντλιοστασίου
επιτυγχάνεται με wi-fi και GPRS.

2.11 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Αλυκών (ΑΑ31)
Διαθέτει δύο ανλίες ισχύος 12,5 kW, παροχής 165,6 m3/h έκαστη. Η επικοινωνία του αντλιοστασίου
επιτυγχάνεται με wi-fi και GPRS.
2.12 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ρυσίου (ΑΑ69)
Διαθέτει 4 αντλίες ισχύος 9 kW έκαστη. Υποστηρίζεται από Η/Ζ. Επικοινωνεί με 3G Router. Υπάρχει
σύστημα απόσμησης και συμπιεστής εσχαρισμάτων.
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2.13 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Τριλόφου (ΑΑ72)
Διαθέτει 3 αντλίες ισχύος 55 kW έκαστη. Υποστηρίζεται από Η/Ζ. Επικοινωνεί με 3G Router. Υπάρχει
σύστημα ανάδευσης του υγρού θαλάμου.

2.14 Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Πλαγιαρίου (ΑΑ76)
Διαθέτει 3 αντλίες ισχύος 11 kW έκαστη. Υποστηρίζεται από Η/Ζ. Επικοινωνεί με 3G Router. Υπάρχει
σύστημα ανάδευσης του υγρού θαλάμου.

3. Τεχνική Περιγραφή ΑΔΕΛ
Τα επεξεργασμένα και απολυμασμένα υγρά λύματα οδηγούνται βαρυτικά, μέσω φρεατίου
φόρτισης, στον αγωγό τελικής διάθεσής τους, συνολικού μήκους 1718 m (χερσαίο τμήμα 766m και
υποβρύχιο τμήμα 952 m) και διαχέονται μέσω κατακόρυφων διαχυτήρων (risers) στο Θερμαϊκό
κόλπο, σε βάθος πυθμένα θάλασσας περίπου 22m.
Στην περιοχή των διαχυτήρων υπάρχει πλωτός σημαντήρας που λειτουργεί με σύστημα
φωτοκύτταρων και συσσωρευτών.
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ΤΕΥΧΟΣ 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. (ΤΠ 1)
Λειτουργία της ΕΕΛ Αίνεια & Αντλιοστασίων
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών, αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα και
για 60 ημερολογιακούς μήνες (ή κατά το ωράριο που προβλέπεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές),
αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση, αυστηρή τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και συνολική ευθύνη της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ), και δεκατεσσάρων (14) Αντλιοστασίων των
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ συμπεριλαμβάνει τη λειτουργία και
συντήρηση του Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων (ΑΔΕΛ), και της Εγκατάστασης
Υποδοχής και Προεπεξεργασίας Βοθρoλυμάτων (ΕΥΠΒ).
Επίσης, περιλαμβάνει:
 τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση-τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος σε
αδειοδοτημένους αποδέκτες
 τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρισμάτων,
άμμου, λιπών και επιπλεόντων, κλπ) σε αδειοδοτημένους αποδέκτες,
 τη μελέτη και υλοποίηση επεμβάσεων συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης, αντικατάστασης,
προσθήκης εξοπλισμού (Πρόσθετες Εργασίες), όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα.
Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, στη Σ.Υ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία (τεύχη και σχέδια κατασκευής,
ΦΑΥ, ΑΕΠΟ, Άδεια Λειτουργίας κλπ), τους όρους των οποίων πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο ΠΥ.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι
επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι:
1)

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς (επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την
εβδομάδα), με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας για το
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.

2)

Η εγκατάσταση θα παραλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή παροχή, η οποία δεν υπερβαίνει την
δυναμικότητα της, και θα αποφεύγονται υδραυλικά φαινόμενα ανάσχεσης ροής στον
Αποχετευτικό Αγωγό.

3)

Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα της εκροής θα πρέπει να συμμορφώνονται
με τα απαιτούμενα όρια που ορίζονται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους
και τους όρους της σύμβασης (ΣΥ-ΤΠ).

4)

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μέγιστη εφικτή οικονομία αναλώσιμων υλικών καθώς και η
ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και φθορά των εγκαταστάσεων.
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5)

Η εκπομπή ρύπων θα πρέπει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, εντός των καθοριζόμενων
ορίων, όπως προβλέπονται από τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

6)

Θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα και άλλα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή
έκλυσης οσμών στο περιβάλλον και πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.

7)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιεί ενεργειακό έλεγχο στις εγκαταστάσεις, με τον
οποίο θα πρέπει να εντοπίζει και να προσδιορίζει τις δυνατότητες εξοικονόμησης
ενέργειας.

8)

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η τακτική απομάκρυνση της παραγόμενης ιλύος και των
παραπροϊόντων (εσχαρισμάτων , άμμου , λιπών και ελαίων κ.λπ.) της επεξεργασίας σε
θεσμοθετημένους αποδέκτες, με ευθύνη του αναδόχου.

9)

Άμεση ανταπόκριση στο σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από
τη ΣΥ-ΤΠ και οι δαπάνες των οποίων ορίζονται στο Τεύχος 1 «Προϋπολογισμός-Τιμές
Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:
α)

την υποχρέωση και ευθύνη να λειτουργεί και να συντηρεί την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ & Αντλιοστάσια,
θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστηματικά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, διαδικασίες,
ελέγχους, κ.λπ., σε προληπτική, τακτική και έκτακτη βάση, σύμφωνα με τη βέλτιστη
διαθέσιμη πρακτική και τη διεθνή εμπειρία, τα Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης (ΕΛΣ)
και τις οδηγίες και συστάσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού και το Πρόγραμμα
Λειτουργίας και Συντήρησης των εγκαταστάσεων, όπως αυτό θα εγκριθεί προς εφαρμογή
από την Υπηρεσία.

β)

την υποχρέωση και ευθύνη ότι θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο προληπτικό ή/και πρακτικό
μέτρο, ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν με την καλύτερη δυνατή απόδοση, ακόμα και
σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (θεομηνίες και λοιπές απρόβλεπτες καταστάσεις), κατά
τις οποίες θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και θα πραγματοποιεί τις απαιτούμενες
σχετικές ενέργειες.

γ)

τη μέριμνα και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση
προς όλους τους νόμους, κανονισμούς, διατάξεις, κ.λπ. για τους τομείς δραστηριότητας και
ευθύνης του.

2. Αποδεκτη ποιότητα προϊοντων μετά την επεξεργασία
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί να παραλαμβάνει
προς επεξεργασία την εκάστοτε εισερχόμενη ποσότητα λυμάτων και βοθρολυμάτων και τυχόν
επιπλέον παροχές ή παροδικές πλημμυρικές παροχές ή παροχές με υπερβάλλουσες τιμές ως προς
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μέχρι τα επιτρεπτά όρια των διεργασιών σε συνεννόηση με την ΕΕΠP,
χωρίς περαιτέρω απαίτηση ως προς τις ώρες λειτουργίας των μονάδων ή τα χρησιμοποιούμενα
αναλώσιμα, χημικά κλπ.
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Σήμερα η ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ επεξεργάζεται, σε ετήσιο μέσο όρο, παροχή περίπου 8.500-9.000m3/ημέρα
αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί σταδιακά, λόγω νέων
συνδέσεων κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, και
σύμφωνα με το σχεδιασμό της αλλά και με τα όσα ορίζονται στην σχετική εγχώρια και διεθνή
νομοθεσία, ορίζονται ως κατωτέρω:
1. BOD5 <25mg/l
2. COD <125mg/l
3. Αιωρούμενα στερεά (SS) <35mg/l
4. Ολικό Άζωτο (ΤN) <15mg/l
5. Αμμωνιακό Άζωτο <2mg/l
6. Ολικός Φώσφορος (P) <12mg/l
7. pH 6-9
8. Ολικά Κολοβακτηριοειδή (Coliforms) <1000 ανά 100ml
9. Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή (E.coli) <200 ανά 100ml
10. Επιπλέοντα στερεά

απουσία

11. Καθιζάνοντα στερεά (εντός 2 ωρών σε κώνο Ιmhoff) <0,3ml/l
Ισχύουν επίσης και πρέπει να τηρούνται όλα τα οριζόμενα στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στην εκάστοτε Απόφαση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που τυχόν θα
τροποποιήσει την Απόφαση της πρώην ΝΑΘ με τίτλο «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων
και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν.
Θεσσαλονίκης».
Ισχύει επίσης και ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΦΕΚ 1793/21-5-2018) της ΕΥΑΘ Α.Ε και οι
εκάστοτε τροποποιήσεις του.
Επεξεργασμένα λύματα, με συγκεντρώσεις των παραπάνω παραμέτρων πέραν των καθοριζόμενων
ορίων, απαγορεύεται να ρυπαίνουν τον αποδέκτη. Σε περίπτωση υπερβάσεων, εφαρμόζονται οι
ποινικές ρήτρες του άρθρου 13 της ΣΥ.
Τα όρια εκροής ισχύουν εφόσον η ποιότητα των λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ τηρεί τα
δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης, άλλως θα θεωρείται μεταβολή των συνθηκών της
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΠΥ, εφόσον διαπιστώσει την παρουσία στα εισερχόμενα
λύματα ουσιών ή χαρακτηριστικών με γνωστή δυσμενή ή ανασταλτική επίδραση στη βιολογική
διεργασία, όπως π.χ. λίπη, πετρελαιοειδή, χρωστικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, αγωγιμότητα κλπ.,
οφείλει να καταγράψει το περιστατικό, να συλλέξει αποδεικτικό υλικό (φωτογραφική τεκμηρίωση,
δείγματα) και να ενημερώσει άμεσα την ΕΕΠΠ.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες λειτουργικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίζει τα
φαινόμενα δυσλειτουργίας που ενδέχεται να προκύψουν. Επίσης ο Π.Υ. θα προτείνει στην ΕΕΠΠ
λειτουργικές παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτιώνουν την απόδοση της εγκατάστασης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2. (ΤΠ 2)
Συντήρηση της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

1. Συντήρηση των εγκαταστάσεων
Η Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων
Αποχέτευσης των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, θα γίνεται σύμφωνα:




με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής
με τις οδηγίες των κατασκευαστών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού
με όσα περιλαμβάνονται στα τεύχη και σχέδια κατασκευής,

και θα είναι προσαρμοσμένα στα δεδομένα παροχών και ποιότητας εισόδου, όπως αυτά θα
διαμορφώνονται στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται:





η επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας στις εξόδους και στα επιμέρους στάδια επεξεργασίας
η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων
η βελτιστοποίηση των διεργασιών για μέγιστη εξοικονόμηση πόρων
οι περιβαλλοντικοί όροι και κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ως συντήρηση ορίζεται το σύνολο των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών για τη διασφάλιση
της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τη διατήρηση του υπάρχοντος
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα και στη βελτίωση του.
Γενικότερα συμπεριλαμβάνεται:








συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων με σκοπό τη διατήρηση ικανοποιητικών
συνθηκών λειτουργίας μέσω της πρόβλεψης και υλοποίησης συστηματικών - τακτικών
ελέγχων, επιθεωρήσεων, επεμβάσεων, αντικαταστάσεων εξαρτημάτων, καθώς και αναζήτησης
και διόρθωσης αστοχιών
δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων για την πρόληψη σφαλμάτων
και την επίτευξη-διατήρηση ορθών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων
ελέγχους σε τακτές περιόδους, αλλαγές λαδιών, λιπάνσεις και άλλες εργασίες καθορισμένες
πρωτίστως από τον κατασκευαστή κι, έπειτα, από τη γενικώς ακολουθούμενη ορθή πρακτική
καταγραφή φθορών του εξοπλισμού, με σκοπό την προειδοποίηση για λήψη μέτρων όπως η
επισκευή ή αλλαγή φθαρμένων εξαρτημάτων, πριν προκληθούν γενικότερες ή ευρύτερες
βλάβες
πλήρης αντικατάσταση μονάδων εξοπλισμού στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, είτε λόγω
εκτεταμένης φθοράς – μη επισκευασιμότητας, ή για την βελτιστοποίηση των διεργασιών για
μέγιστη εξοικονόμηση πόρων.

Η συντήρηση, με δαπάνες του Π.Υ., περιλαμβάνει όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και αυτοματισμούς, κύριο και βοηθητικό, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία των
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εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού και αργούντος. Περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό που
τυχόν θα εγκατασταθεί στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
Με ευθύνη του Π.Υ., θα τηρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη
συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, όπως καθορίζονται από τους κατασκευαστές και
περιλαμβάνονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης.
Για τα τμήματα του εξοπλισμού για τα οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών (πχ.
δίκτυα), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους από δυσμενείς
καιρικές συνθήκες κλπ. Ο Π.Υ. οφείλει να προτείνει στην ΕΕΠΠ τυχόν αναγκαία, κατά την κρίση του,
περαιτέρω μέτρα προστασίας.
Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της εγκατάστασης, μετά από τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού ή
θέση σε λειτουργία αργούντων ή νέων μονάδων της εγκατάστασης, θα εκτελεστούν από τον Π.Υ.,
ο οποίος δε δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.
Ο Π.Υ. θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σε 24ωρη συνεχή βάση και θα λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα
μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία, με τη μικρότερη δυνατή
φθορά στις εγκαταστάσεις και το μικρότερο λειτουργικό κόστος.
Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. θα χρησιμοποιεί πόρους και αναλώσιμα όπως,
καύσιμα, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, χημικά με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, για την αποφυγή
σπατάλης.
Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί όλες τις Έκτακτες, Προληπτικές και Τακτικές συντηρήσεις
και επιδιορθώσεις που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις, το σταθερό και κινητό εξοπλισμό
σύμφωνα με τα πλάνα προληπτικής συντήρησης του Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης,
τους εφαρμοζόμενους Νόμους, τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης των κατασκευαστών, τις
βέλτιστες πρακτικές συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις διαδικασίες και τα
πρότυπα συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Ο Π.Υ., κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, θα πρέπει να αναθεωρεί έγκαιρα τα πλάνα προληπτικής
συντήρησης, ενημερώνοντάς τα σε περίπτωση νέων δεδομένων και πληροφοριών ή αναβάθμισης,
τροποποίησης ή τοποθέτησης νέου εξοπλισμού.
Καμιά αλλαγή, ενημέρωση ή αναθεώρηση, από τον Ανάδοχο, των εγκεκριμένων πλάνων
προληπτικής συντήρησης ή/και εγχειριδίων συντήρησης δε θα γίνεται χωρίς την έγγραφη αποδοχή
της Υπηρεσίας.
Σε καμιά περίπτωση οι συντηρήσεις και οι επισκευές δε θα είναι λιγότερο συχνές ή μικρότερου
εύρους από τα συνιστώμενα ή προδιαγραφόμενα στις εγγυήσεις και απαιτήσεις των
κατασκευαστών.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να συντηρεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε λειτουργία,
καθώς επίσης και τον εφεδρικό εξοπλισμό. Η συντήρηση του εφεδρικού ηλεκτρομηχανολογικού
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εξοπλισμού θα περιλαμβάνει καθαρισμό, λίπανση, περιοδική λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού.
Ειδικά, όσον αφορά τον ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες επιφανειακού καθαρισμού και εξασφάλισης της
ορθής ψύξης των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, προκειμένου να μειώνεται στο ελάχιστο
η πιθανότητα συσσώρευσης αγώγιμης σκόνης που δημιουργεί γέφυρες αγωγιμότητας μεταξύ των
στοιχείων, καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας των κυκλωμάτων - ειδικά όταν πρόκειται για
τυπωμένα κυκλώματα.
2. Αντικατάσταση βαρέως εξοπλισμού
Σύμφωνα και με το Τεύχος 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του ΠΥ
αυτές που αφορούν την ολική αντικατάσταση βαρέως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που
περιοριστικά περιγράφεται παρακάτω:
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 01: ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΣΧΑΡΑ
S-0101
2 ΠΡΕΣΣΑ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
WSP-101
3 ΑΠΟΣΜΗΣΗ
FID-0101
ΜΟΝΑΔΑ 02: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ
S-0201 A/B
2 ΑΜΜΟΠΛΥΝΤΗΡΙΔΑ
ΜΟΝΑΔΑ 03: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ
(ΑΡΓΟΥΝΤΑΣ ΕΞΟΠΛ.)
ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
1
SCM - 0301 A/B
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 04: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
A-0401
1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΑΕΡΙΣΤΕΣ
A1/A2/B1/B2
2 Μειωτήρας
3 Ηλεκτροκινητήρας
ΜΟΝΑΔΑ 05: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HUBER, RAKEMAX
HUBER, ROTAMAT
CTB Air Technology Srl, SL-3
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ECOMACCHINE, EM 32C
MEVA, SWA 21

MOTOVARIO, NRV 130 +
NRV 75
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HUBERT B.V., HB 300C
BROOK HANSEN, QVPE 3
ΒΗΛΜΑ, 280 SΟ4

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
MOTOVARIO, NMRV 075 +
1 ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
SCM - 0501 A/B
NMRV 130
ΜΟΝΑΔΑ 06: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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1

ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ

2 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
3 ΨΥΚΤΕΣ
4 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 10: ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΙΛΥΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1

HEATAMIX

ΜΟΝΑΔΑ 12: ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1 ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΕΣ
2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

G-0601 A/B
TK-0601
CF-0601 A/B

ΚΩΔΙΚΟΣ
VN-0901 A/B
ΚΩΔΙΚΟΣ
PD-1201 A/B
ΤΗ-1201 Α/Β

OZONO ELETTRONICA
INTERNATIONALE, TPF 91
AIR-LIQUIDE, EFV

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
SIMON-HARTLEY, 300 NB
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ANDRITZ, VS 20 IP
ΕΜΟ, Ω 20-30

ΜΟΝΑΔΑ: ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
1
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (H/Z)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3 ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΥΛΟΙ,
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ)
ΜΟΝΑΔΑ: ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1

Διαχυτήρες

2

Αγωγός

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΑ21: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (Κάτω Αγ. Τριάδας)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1

ΑΝΤΛΙΕΣ (2)

2

ΑΝΤΛΙΕΣ (2)

3
4

NP 3231/665
SARLIN S2 1604
M2A511
ZABOCS-5000

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ
ΑΑ22: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
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FLYGT
GRUNDFOS
SIEMENS- US FILTERS
DEUTZ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
NX3202.185 HT 1 ΑΝΤΛΙΕΣ (1)
FLYGT
456
2 ΑΝΤΛΙΕΣ (2)
S1504M2
GRUNDFOS
ΑΑ28: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
(Άνω Αγ. Τριάδας)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1 ΑΝΤΛΙΕΣ (1)
3231/665-1481035 FLYGT
SARLIN S2 1154
2 ΑΝΤΛΙΕΣ (3)
GRUNDFOS
M2A511
3 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ZABOCS-5000
SIEMENS- US FILTERS
4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
DEUTZ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ
ΑΑ29: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1 ΑΝΤΛΙΕΣ (4)
SPH-DC 200-460
ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ
2 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
ELLETRONICA
3 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
BOSH
4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
CUMMINS-STAMFORD
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ
ΑΑ69: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ (ΡΥΣΙΟΥ)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (H/Z) POWERFULL-JD 80 B κινητήρας: JOHN DEERE
ΑΑ72: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
XFP 100J1 ΑΝΤΛΙΕΣ (2)
ABS
CB2/PE550/4
VISA
(κινητήρας:
JOHN
2 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (H/Z) GALAXY-JD 180 GX
DEERE)
ΑΑ76: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
VISA
(κινητήρας:
JOHN
1 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (H/Z) GALAXY-JD 65 GX
DEERE)
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον η ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισμού δεν προκύπτει από
υπαιτιότητα του ΠΥ, και επιπλέον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα συντήρησής του, η ΕΥΑΘ ΑΕ
βαρύνεται με τις δαπάνες προμήθειας και παράδοσης του εξοπλισμού στο χώρο των
εγκαταστάσεων, καθώς και με τη δαπάνη τυχόν εξωτερικού εξειδικευμένου προσωπικού ή
συνεργείου για την τοποθέτησή του και θέση σε λειτουργία.
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Η κατάταξη στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται από την ΕΕΠΠ με σχετική Τεχνική Έκθεση μετά
από αυτοψία και μετά την υποβολή ανάλογης από τον Π.Υ., στην οποία θα τεκμηριώνεται πλήρως
η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της αντικατάστασης (πχ αυξημένη συχνότητα βλαβών, ασύμφορο
κόστος επισκευής, απόδοση εκτός προδιαγραφών κλπ).
Στις υποχρεώσεις του Π.Υ. εμπίπτει η διάθεση του προσωπικού του, η χρήση του εξοπλισμού του,
που θα απαιτηθεί για την αποσυναρμολόγηση του παλαιού εξοπλισμού και την εγκατάσταση του
νέου. Οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα λειτουργίας και
συντήρησης.
Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων εξοπλισμού λόγω φθοράς ή βλάβης, θα πρέπει να γίνεται
χρήση εξαρτημάτων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. Το ίδιο ισχύει
για όλα τα λιπαντικά, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται από τον κατάλογο εγκεκριμένων ή
προτεινόμενων από τον κατασκευαστή λιπαντικών.

3. Πρόγραμμα λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης εγκαταστάσεων
Ο Π.Υ. θα υποβάλει το αργότερο εντός διμήνου από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών
λεπτομερές οριστικό πρόγραμμα λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη, επιπροσθέτως, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του
εγκατεστημένου εξοπλισμού, που οφείλει να εξασφαλίσει από τον κατασκευαστή σε περίπτωση
που αυτά δεν υπάρχουν στο μητρώο του έργου. Θα καταθέσει επίσης και λίστα των κρίσιμων
ανταλλακτικών/αναλωσίμων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των μονάδων επί τόπου
των εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λειτουργίας (πχ
βλάβες, υπερβάλλουσες ποσότητες, διακοπή ηλεκτροδότησης, ακατάλληλη είσοδος, κλπ). Στo
πλαίσιo του σχεδίου αυτού θα προβλέπεται και η δυνατότητα για άμεση διάθεση εκ μέρους του
ΠΥ ικανού αριθμού μηχανημάτων, οχημάτων κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που η αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού εμπίπτει σε λόγους ανωτέρας βίας, η
κάλυψη της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων
απολογιστικά και μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Π.Υ.
Στο πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνεται και πρόγραμμα καθαρισμού των 14 αντλιοστασίων (λίπη,
άμμος, φερτά υλικά) με χρήση ειδικού βυτιοφόρου οχήματος.
Μετά την έγκριση του προγράμματος από την ΕΕΠΠ ο ΠΥ θα εκτελεί πιστά το εγκεκριμένο οριστικό
πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην διασφάλιση της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, καθώς και στην διατήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα και θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:



προληπτικοί έλεγχοι, επεμβάσεις, περιοδικές αντικαταστάσεις
έλεγχοι αξιοπιστίας, τεχνική τεκμηρίωση
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προγραμματισμένη τακτική συντήρηση
συντήρηση βασιζόμενη στην κατάσταση του εξοπλισμού βάσει μετρήσεων
(επιθεωρήσεις μη καταστρεπτικών ελέγχων)
αποκατάσταση βλαβών
εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών με τήρηση αποθήκης υλικών και
ανταλλακτικών
τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς, σε ηλεκτρονική μορφή
κωδικοποιημένα, κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω αρχεία:
1. Αρχείο εξοπλισμού στο οποίο περιλαμβάνεται το πλήθος του ηλεκτρο–μηχανολογικού
εξοπλισμού και των υποδομών το οποίο επιδέχεται συντήρηση, με τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά, σχέδια κτλ. Ο εξοπλισμός θα ομαδοποιείται τουλάχιστον ανά τύπο εξοπλισμού
(πχ αντλία, εσχάρα κτλ) και ανά περιοχή του έργου. Περιλαμβάνεται και ο εν αργία εξοπλισμός
καθώς και αυτός που θα προστεθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης
2. Αρχείο βλαβών του εξοπλισμού με τις ενέργειες που έγιναν για την καταστολή τους
3. Αρχείο των προγραμμάτων τακτικής προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού βασισμένο σε
χρονικές περιόδους, είτε σε ωρομέτρηση. Θα περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες εκτέλεσης του
κάθε προγράμματος
4. Αρχείο των εργασιών που προκύπτουν από τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης και τις
ενέργειες που έγιναν για την ολοκλήρωσή τους
5. Αρχείο ανταλλακτικών / αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών κάθε
συμβάντος βλάβης / προληπτικής συντήρησης.
Σε μηνιαία βάση, αλλά και με οποιαδήποτε συχνότητα ζητηθεί από την ΕΕΠΠ, με ευθύνη του Π.Υ.
θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης, με εκτυπώσεις αναφορών από το
ηλεκτρονικό αρχείο και υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους του Π.Υ. Επίσης θα
υποβάλλεται, τουλάχιστον μηνιαία, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο των εργασιών τακτικής
προληπτικής / κατασταλτικής συντήρησης που έχουν εκτελεστεί, καθώς και εβδομαδιαία, σε
ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα ανά ημέρα των εργασιών τακτικής προληπτικής / κατασταλτικής
συντήρησης που πρόκειται να εκτελεστούν, ανά περιοχή και είδος εργασίας.
Η ΕΕΠΠ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε
στοιχείο των ανωτέρω αρχείων συντήρησης καθώς και σε όποιο άλλο στοιχείο, που αφορά τη
συντήρηση, χρειαστεί.
4. Λογισμικό παρακολούθησης της συντήρησης
Η ΕΥΑΘ Α.Ε., με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού και την
κωδικοποίησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, εφαρμόζει λογισμικό οργάνωσης και
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παρακολούθησης των διαδικασιών συντήρησης (CMMS) για τον εξοπλισμό διαφόρων
εγκαταστάσεών της. Το λογισμικό που εφαρμόζεται είναι το AIMMS, της ATLANTIS Engineering.
Τα κατ’ ελάχιστο τηρούμενα αρχεία του λογισμικού καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου,
περιγράφονται παρακάτω:
Α) Αρχείο Εξοπλισμού - Καταγραφή και κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού
1.

Αρχείο τοπολογίας – θέσεων εξοπλισμού
Πλήρες αρχείο του εξοπλισμού το οποίο θα βασίζεται στην τοπολογία – θέση κάθε μονάδας
του εξοπλισμού (πχ αντλίας) / υποδομής (πχ δεξαμενής) εντός του χώρου της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ»
και των Αντλιοστασίων. Το αρχείο αυτό θα έχει δενδροειδή δομή προκειμένου να λαμβάνει
υπόψη τις σχέσεις μεταξύ περιοχών έργου - μονάδων - υπομονάδων εξοπλισμού και η κάθε
εγγραφή θα περιλαμβάνει τον κωδικό θέσης (P&I), την περιγραφή και την κατηγορία της (πχ
αντλία, αναδευτήρας, θυρόφραγμα, κτλ). Στο ίδιο αρχείο θα καταχωρούνται και οι γενικές
περιοχές της εγκατάστασης με στόχο την καλύτερη καταγραφή και αναζήτηση των μονάδων
εξοπλισμού (πχ. Α/Σ, Οζόνωση, Αφυδάτωση, κτλ).
Θα καταχωρηθούν οι θέσεις για όλες τις περιοχές – μονάδες – υπομονάδες
εξοπλισμού/υποδομών οι οποίες επιδέχονται συντήρηση, σε επίπεδο που θα συμφωνείται
με την ΕΕΠΠ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικός P&I ή ο υφιστάμενος δε συμβαδίζει
με την γενική κωδικοποίηση, θα πρέπει να δημιουργείται νέος.
Για κάθε θέση θα καταχωρηθούν στο λογισμικό συντήρησης σε ψηφιακή μορφή (εάν δεν
υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν): σχέδια, οδηγίες, καρτέλες
εξοπλισμού, φυλλάδιο εγχειρίδια χρήσης και ότι άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη δυνατή περιγραφή και διαχείριση του συνόλου του έργου. Τα παραπάνω θα
αποθηκεύονται στις αντίστοιχες καρτέλες του προγράμματος συντήρησης.

2.

Αρχείο τεχνικών χαρακτηριστικών τοπολογίας – θέσεων εξοπλισμού
Για κάθε κατηγορία εξοπλισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα διαμορφωθεί και θα
καταχωρηθεί λίστα τεχνικών χαρακτηριστικών (πχ για Αντλία: κατηγορία, παροχή,
μανομετρικό ύψος, ισχύς, στροφές κτλ). Όταν κατά την καταχώρησή της, η κάθε θέση
εξοπλισμού συνδεθεί με την κατηγορία της (βλ Α1), θα καταχωρηθούν επίσης και οι τιμές
των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία κληρονομούνται από τον τύπο και αφορούν στην
συγκεκριμένη θέση.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η πλήρης απεικόνιση της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των
Αντλιοστασίων με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού τους σε αναζητήσιμη μορφή
(π.χ. εύρεση όλων των θέσεων φυγοκεντρικών αντλιών εντός του έργου, ποσότητα και τύπος
σταθμημέτρων, φλοτέρ, κ.λπ.).

3.

Αρχείο εξοπλισμού (μηχανές)
Κάθε στοιχείο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα καταχωρηθεί στο αρχείο
εξοπλισμού (μηχανές). Βασικά στοιχεία κάθε εγγραφής αποτελούν το Serial Number (ή
οποιοσδήποτε άλλος μοναδικός κωδικός αναγνώρισης), η περιγραφή, η συσχέτιση με μία
θέση-τοπολογία εξοπλισμού (βλ.Α1) και η κατηγορία (πχ αντλία, αναδευτήρας,
θυρόφραγμα, κτλ). Το αρχείο αυτό θα έχει δενδροειδή δομή προκειμένου να λαμβάνει
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υπόψη τις σχέσεις μεταξύ μηχανών - υπομηχανών και μέσω της σύνδεσής του με το αρχείο
τοπολογίας ουσιαστικά αποτελεί επέκτασή αυτού.
Για κάθε μηχανή θα καταχωρηθούν σε ψηφιακή μορφή (εάν δεν υπάρχουν σε ψηφιακή
μορφή θα πρέπει να ψηφιοποιούνται): σχέδια, οδηγίες, εγχειρίδια χρήσης και ότι άλλο
στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή περιγραφή της.
Για κάθε μηχανή θα καταχωρείται επίσης το έτος απόκτησης και ο κατασκευαστής, ενώ θα
υπάρχει δυνατότητα σήμανσης της μηχανής ως αδρανή ή σε αποθήκευση με επιλογή του
χώρου αποθήκευσης.
4.

Αρχείο τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανών
Όπως περιγράφεται παραπάνω (βλ.Α2), θα έχει ήδη διαμορφωθεί και θα καταχωρηθεί λίστα
τεχνικών χαρακτηριστικών (πχ για Αντλία: κατηγορία, παροχή, μανομετρικό ύψος, ισχύς,
στροφές κτλ). Όταν κατά την καταχώρησή της, κάθε μηχανή συνδεθεί με την κατηγορία της
(βλ Α3), θα καταχωρηθούν επίσης και οι τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία
κληρονομούνται από την κατηγορία και αφορούν στην συγκεκριμένη μηχανή.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η πλήρης απεικόνιση του εξοπλισμού με τις ακριβείς
τεχνικές προδιαγραφές του σε αναζητήσιμη μορφή (πχ εύρεση όλων των φυγοκεντρικών
αντλιών εντός του έργου), και η μετέπειτα δυνατότητα σύγκρισης των τεχνικών
χαρακτηριστικών κάθε μηχανής με τα βασικά απαιτούμενα της θέσης-τοπολογίας της.

5.

Ομαδοποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με την κατηγορία του (πχ. αντλίες, μεταφ. ταινίες
κτλ), βλ Α1-4.

6.

Αρχείο ιστορικού θέσεων μηχανής
Για κάθε μηχανή θα καταχωρείται ημερολόγιο αλλαγών θέσης-τοπολογίας στις οποίες έχει
εγκατασταθεί (Θέση – P&I) και της αποθήκευσης.

7.

Θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης μηχανών / θέσεων βάσει των στοιχείων που
αναφέρθηκαν παραπάνω και των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αναφορές συστήματος:
8.

Αναλυτικά στοιχεία κάθε μηχανής. Εμφανίζονται: κωδικός (SN), περιγραφή, κατηγορία και η
παρούσα θέση (τοπολογία) εγκατάστασης και ακολουθούν τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά
της με τις τιμές τους.

9.

Αναλυτικά στοιχεία κάθε θέσης/τοπολογίας. Εμφανίζονται: κωδικός (P&I), περιγραφή, ομάδα
και η παρούσα εγκατεστημένη μηχανή (SN-περιγραφή) και ακολουθούν τα πλήρη τεχνικά
χαρακτηριστικά της με τις τιμές τους.

10.

Ιστορικό θέσης/τοπολογίας: Εμφανίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε θέσης και
συγκρίνονται σε ημερολογιακή σειρά με τα αντίστοιχα των μηχανών που έχουν εγκατασταθεί
σε αυτή στο παρελθόν.

11.

Τοπολογία: εμφανίζεται το πλήρες δένδρο των θέσεων και μηχανών με τον κωδικό (P&I - SN)
και την περιγραφή τους.
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12.

Λίστα μηχανών με τεχνικά χαρακτηριστικά: Εμφανίζει λίστα μηχανών βάσει φίλτρου
αναζήτησης, με ταυτόχρονη εμφάνιση επιλεγμένων τεχνικών χαρακτηριστικών για κάθε μία.

Ο Π.Υ. θα καταχωρήσει, θα διατηρεί και θα επικαιροποιεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (θέσεις
εξοπλισμού, μηχανές, τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ), ώστε να υπάρχει πάντα ενημερωμένο το αρχείο
του εξοπλισμού. Στην περίπτωση που σημειωθούν ελλείψεις στη δομή που περιγράφεται, θα
πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία ή να επεκταθούν οι λειτουργίες του λογισμικού με ευθύνη
και δαπάνες του Π.Υ. προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω.
Το επίπεδο ανάλυσης του αρχείου τοπολογίας/θέσεων, του αρχείου εξοπλισμού και των τεχνικών
χαρακτηριστικών θα αποφασιστεί και θα υλοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας με την ΕΕΠΠ. Όπου λείπει
και όπου είναι δυνατόν, οι θέσεις και ο εξοπλισμός θα σημανθούν (tagging), κατά αντιστοιχία με το
μητρώο του έργου και τις καταχωρίσεις στο λογισμικό συντήρησης.
Β) Αρχείο βλαβών του εξοπλισμού - Κατασταλτική συντήρηση
1. Αρχείο συμβάντων κατασταλτικής συντήρησης
Για κάθε συμβάν που αφορά σε κατασταλτική συντήρηση, είτε πρόκειται για βλάβη με παύση
λειτουργίας του εξοπλισμού που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης, είτε για επισήμανση, όπου ο
εξοπλισμός λειτουργεί αλλά θα πρέπει να γίνει επέμβαση-αντιμετώπιση σε επόμενη χρονική
στιγμή, θα καταχωρείται μία νέα εγγραφή συμβάντος στο εν λόγω αρχείο. Κάθε συμβάν θα
λαμβάνει μοναδικό κωδικό, θα συσχετίζεται με τον εξοπλισμό (μηχανή) στην οποία
αναφέρεται και θα καταχωρείται επίσης η περιγραφή του συμβάντος και η ημερομηνία
δήλωσής του.
2. Αρχείο επεμβάσεων-ενεργειών κατασταλτικής συντήρησης
Για κάθε συμβάν θα καταχωρούνται οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί για την αποκατάστασή
του. Κατ’ ελάχιστο θα καταχωρείται η περιγραφή, η ημερομηνία / ώρα έναρξης, λήξης, τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται και (αν απαιτείται) το εξωτερικό συνεργείο. Οι
επεμβάσεις θα καταχωρούνται τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής του
συμβάντος.
3. Κατάσταση συμβάντων
Κατά τις καταχωρήσεις των παραπάνω στοιχείων θα μεταβάλλεται ειδικό πεδίο που θα αφορά
σε κάθε συμβάν και θα ορίζει την κατάστασή του. Έτσι τα συμβάντα θα μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν κατ’ ελάχιστο σε: ανοιχτά (έχει δηλωθεί αλλά δεν έγινε κάποια ενέργεια
αποκατάστασης), σε μερικώς ολοκληρωμένα (έχουν γίνει ενέργειες αλλά δεν αποκαταστάθηκε
η λειτουργία), σε ολοκληρωμένα (έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία).
4. Θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των συμβάντων βάσει όλων των στοιχείων που
προαναφέρθηκαν και της κατάστασής τους (βλ Β3).
Αναφορές συστήματος:
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5. Αναλυτικά στοιχεία συμβάντος. Θα εμφανίζονται: Ο κωδικός συμβάντος, η μηχανή (SN) με την
περιγραφή της, η περιγραφή του, η κατάστασή του και η ημερομηνία δήλωσής του. Θα
ακολουθούν ημερολογιακά όλες οι επεμβάσεις που εκτελέστηκαν μέχρι την ολοκλήρωσή του ή
την παρούσα στιγμή.
6. Λίστα συμβάντων, η οποία θα προκύπτει από φίλτρο αναζήτησης όπως περιγράφεται στο Β4.
Θα εμφανίζεται κατ’ ελάχιστο: Κωδικός μηχανής, Περιγραφή μηχανής, Περιγραφή συμβάντος,
ημερ. δήλωσης συμβάντος, ημερ. έναρξης πρώτης ενέργειας αποκατάστασης, ημερ. λήξης
τελευταίας ενέργειας αποκατάστασης, κατάσταση.
Ο Π.Υ. θα καταχωρεί σε καθημερινή βάση όλα τα συμβάντα που περιγράφονται και τις τμηματικές
επεμβάσεις, ώστε οποιαδήποτε στιγμή να υπάρχει πληροφόρηση για ποιες βλάβες είναι υπό
εξέλιξη και ποιες εργασίες έχουν γίνει με την ημερομηνία τους. Στην περίπτωση που σημειωθούν
ελλείψεις στη δομή που περιγράφεται, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία ή να επεκταθούν
οι λειτουργίες του λογισμικού με ευθύνη και δαπάνες του Π.Υ.
Γ) Αρχείο Τακτικής Προληπτικής Συντήρησης (ΤΠΣ)
1. Αρχείο προγραμμάτων τακτικής προληπτικής συντήρησης ανά μηχανή.
Για κάθε μηχανή θα γίνει καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ΤΠΣ της. Κατ’ ελάχιστο
θα καταχωρηθούν: Κωδικός προγράμματος, περιγραφή προγράμματος, συχνότητα
(ημερολογιακή ή βάσει μετρητή), η επόμενη εκτέλεση και η λίστα λεπτομερών οδηγιών
συντήρησης σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Επίσης θα καταχωρηθούν τα απαραίτητα
ανταλλακτικά, σχέδια, εργαλεία, εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή, κτλ.
Η συχνότητα και η κρισιμότητα των προγραμμάτων που καταχωρούνται στο αρχείο θα
προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΠΠ.
2. Μετρητές
Θα υπάρχει καταχώρηση των ενδείξεων μετρητών για όσες μηχανές έχουν προγράμματα ΤΠΣ
βάσει ωρομετρήσεων. Kάθε μετρητής θα συσχετίζεται με τα προγράμματα προληπτικής
συντήρησης της μηχανής.
3. Αρχείο συμβάντων ΤΠΣ
Για κάθε συμβάν που αφορά στην ΤΠΣ θα καταχωρείται αυτόματα από το σύστημα μία νέα
εγγραφή συμβάντος στο εν λόγω αρχείο. Το κάθε συμβάν θα λαμβάνει μοναδικό κωδικό, θα
συσχετίζεται με τον εξοπλισμό (μηχανή) στην οποία αναφέρεται και θα καταχωρείται επίσης η
περιγραφή του συμβάντος, η ημερομηνία επιθυμητής εκτέλεσής του και οι οδηγίες του
προγράμματος με το οποίο σχετίζεται.
4. Αρχείο επεμβάσεων-ενεργειών ΤΠΣ
Για κάθε συμβάν θα καταχωρούνται οι ενέργειες που έχουν εκτελεστεί για την αποκατάστασή
του. Κατ’ ελάχιστο θα καταχωρείται η περιγραφή, η ημερομηνία / ώρα έναρξης, λήξης, τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται και (αν απαιτείται) το εξωτερικό συνεργείο. Θα
καταχωρούνται επίσης και αντιστοιχίσεις / ολοκληρώσεις των οδηγιών του αντίστοιχου
προγράμματος. Οι επεμβάσεις θα καταχωρούνται τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσης
του συμβάντος ΤΠΣ.
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5. Κατάσταση συμβάντων
Κατά τις καταχωρήσεις των παραπάνω στοιχείων θα μεταβάλλεται ειδικό πεδίο που θα αφορά
σε κάθε συμβάν και θα ορίζει την κατάστασή του. Έτσι τα συμβάντα θα μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν κατ’ ελάχιστο σε: ανοιχτά (έχει δηλωθεί αλλά δεν έγινε κάποια ενέργεια
αποκατάστασης), σε μερικώς ολοκληρωμένα (έχουν γίνει ενέργειες αλλά δεν αποκαταστάθηκε
η λειτουργία), σε ολοκληρωμένα (έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία).
6. Θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των συμβάντων βάσει όλων των στοιχείων που
προαναφέρθηκαν και της κατάστασής τους (βλ Γ5).
Αναφορές συστήματος:
7. Αναλυτικά στοιχεία συμβάντος. Θα εμφανίζονται: Ο κωδικός συμβάντος, η μηχανή (SN) με την
περιγραφή της, η περιγραφή του αντίστοιχου προγράμματος ΤΠΣ, η κατάστασή του και η
ημερομηνία επιθυμητής εκτέλεσης. Στη συνέχεια θα εμφανίζονται οι οδηγίες του με διάκριση
για ποιες έχουν εκτελεστεί και ποιες όχι (βλ Γ4) και όλες οι ενέργειες που εκτελέστηκαν μέχρι
την ολοκλήρωσή του ή την παρούσα στιγμή.
8. Λίστα συμβάντων, η οποία θα προκύπτει από φίλτρο αναζήτησης όπως περιγράφεται στο Γ6.
Θα εμφανίζεται κατ’ ελάχιστο: Κωδικός συμβάντος, Κωδικός μηχανής, Περιγραφή μηχανής,
Περιγραφή προγράμματος ΤΠΣ, ημερ. επιθυμητής εκτέλεσης συμβάντος, ημερ. έναρξης πρώτης
ενέργειας αποκατάστασης, ημερ. λήξης τελευταίας ενέργειας αποκατάστασης, κατάσταση.
Ο Π.Υ. θα διατηρεί και θα επικαιροποιεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (προγράμματα, οδηγίες, κτλ),
ώστε να υπάρχουν πάντα ενημερωμένα τα παραπάνω αρχεία. Στην περίπτωση που σημειωθούν
ελλείψεις στη δομή που περιγράφεται, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία ή να επεκταθούν
οι λειτουργίες του λογισμικού με ευθύνη και δαπάνες του Π.Υ.
Ο Π.Υ. θα καταχωρεί σε καθημερινή βάση όλες τις τμηματικές επεμβάσεις, ώστε οποιαδήποτε
στιγμή να υπάρχει πληροφόρηση για ποια συμβάντα ΤΠΣ είναι υπό εξέλιξη, ποιες εργασίες έχουν
γίνει και την ημερομηνία τους.
Δ) Προγραμματισμός Συντήρησης
1. Από τα αρχεία του λογισμικού συντήρησης, βάσει φίλτρων αναζήτησης, θα λαμβάνονται οι
λίστες των συμβάντων των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση ή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Στη
συνέχεια, σε κάθε ένα από αυτά θα δίνεται ημερομηνία προγραμματισμού για την εκτέλεσή
τους.
Αναφορές συστήματος:
2. Λίστα προγραμματισμένων συμβάντων βάσει φίλτρου ημερομηνίας προγραμματισμού. Θα
εμφανίζεται κατ’ ελάχιστο: Κωδικός συμβάντος, Κωδικός μηχανής, Περιγραφή μηχανής,
Περιγραφή προγράμματος ΤΠΣ ή συμβάντος κατασταλτικής, ημερ. επιθυμητής εκτέλεσης (ΤΠΣ)
ή δήλωσης συμβάντος (ΚΣ), ημερ. προγραμματισμού, κατάσταση.
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Ο Π.Υ. θα εκτελεί την τακτική προληπτική και την κατασταλτική συντήρηση βάσει
προγραμματισμού: Θα συγκεντρώνει σε εβδομαδιαία βάση (ή σε τακτά χρονικά διαστήματα που
θα συμφωνηθούν με την ΕΕΠΠ) τις εντολές (συμβάντα) συντήρησης και θα εκτελεί τις εργασίες
αποκατάστασής τους. Από τον προγραμματισμό θα εξαιρούνται τα συμβάντα κατασταλτικής
συντήρησης που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, τα οποία θα αντιμετωπίζονται κατά
προτεραιότητα.
Ε) Αποθήκες Εξοπλισμού και Ανταλλακτικών
1. Αρχείο μηχανών που βρίσκονται υπό αποθήκευση στην ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» ή σε αδράνεια
2. Αρχείο ανταλλακτικών / αναλωσίμων
Θα καταχωρούνται τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που βρίσκονται στις αποθήκες της ΕΕΛ
«ΑΙΝΕΙΑ», σε πλήθος κωδικών που θα συμφωνηθεί με την ΕΕΠ. Για το κάθε είδος θα
καταχωρείται μοναδικός κωδικός, περιγραφή, τύπος (πχ ρουλεμάν, ηλεκτροκινητήρας, κάρτα
αναλογικών εισόδων, κτλ), μονάδα μέτρησης, αποθήκη, ποσότητα.
3. Θα τηρούνται οι εξής λειτουργίες ενημέρωσης του αποθέματος ανταλλακτικών και
αναλωσίμων: απογραφή, προσθήκη, ανάλωση, μεταφορά σε άλλη αποθήκη.
Αναφορές συστήματος:
4. Λίστα εξοπλισμού - μηχανές ανά αποθήκη ή σε αδράνεια. Θα εμφανίζονται: Κωδικός (SN),
Περιγραφή, η αποθήκη / σε αδράνεια, έτος απόκτησης, κατασκευαστής και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
5. Λίστα ανταλλακτικών με τις ποσότητές τους ανά αποθήκη. Θα εμφανίζονται: Κωδικός,
Περιγραφή, Ποσότητα, Αποθήκη.
6. Λίστα απαραίτητων ανταλλακτικών για την εκτέλεση επιλεγμένης λίστας συμβάντων
προληπτικής συντήρησης.
Ο Π.Υ. θα διατηρεί και θα επικαιροποιεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (με καθημερινές καταχωρήσεις
και τακτικές απογραφές), ώστε να υπάρχει πάντα ενημερωμένο το αρχείο ανταλλακτικών. Στην
περίπτωση που σημειωθούν ελλείψεις στη δομή που περιγράφεται, θα πρέπει να καταχωρηθούν
τα στοιχεία ή να επεκταθούν οι λειτουργίες του λογισμικού με ευθύνη και δαπάνη του Π.Υ.
Το αρχείο αυτό θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα κρίσιμα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την ομαλή
λειτουργία της εγκατάστασης και θα εμπλουτίζεται με νέα που απαιτούνται από τις διάφορες
εργασίες.
Ε) Γενικές αναφορές συστήματος
1. Λίστα συμβάντων βάσει φίλτρου αναζήτησης. Θα εμφανίζονται κατ’ ελάχιστο οι κάτωθι στήλες:
 Κωδικός συμβάντος,
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Κωδικός & Περιγραφή μηχανής,
Περιγραφή προγράμματος ΤΠΣ ή συμβάντος κατασταλτικής,
Περιγραφή καταχωρημένων ενεργειών (ΚΣ) ή η λίστα οδηγιών με σήμανση όσων
εκτελέστηκαν (ΤΠΣ)
Ημερ. επιθυμητής εκτέλεσης (ΤΠΣ) ή δήλωσης συμβάντος (ΚΣ),
Ημερ. προγραμματισμού,
Ημερ. έναρξης πρώτης ενέργειας αποκατάστασης, ημερ. λήξης τελευταίας ενέργειας
αποκατάστασης
Κατάσταση συμβάντος.

Η αναφορά αυτή αποτελεί σύνθεση των Β6 και Γ8. Λόγω της χρήσης κοινών φίλτρων αναζήτησης
συμβάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι αυτών.
Στην αναφορά αυτή θα παρουσιάζονται επίσης δείκτες παρακολούθησης-αξιολόγησης της
απόδοσης συντήρησης, όπως πχ δείκτης συχνότητας βλαβών, ανεκτέλεστων εργασιών, ποσοστό
ολοκληρωμένων εργασιών έναντι δηλωμένων κτλ. Οι δείκτες που θα υλοποιηθούν θα
οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με την ΕΕΠΠ, έπειτα από πρόταση του ΠΥ.
Η αναφορά αυτή θα εκδίδεται μηνιαίως ως υποχρέωση του Π.Υ. για την επιβεβαίωση της
υλοποίησης του προγράμματος συντήρησης. Η τελική αναφορά καθώς και τα συμβάντα που θα
εμφανίζονται βάσει των φίλτρων αναζήτησης θα συμφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης με την
ΕΕΠΠ.
2. Ιστορικό μηχανής: Πλήρης λίστα συμβάντων, εργασιών, ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν
ανά μηχανή το οποίο θα περιλαμβάνει και τα καταχωρημένα τμήματά της (υπο-μηχανές).
3. Έκδοση αναφοράς-λίστας συμβάντων που χρήζουν αντιμετώπισης (μη ολοκληρωμένων) ανά
κατηγορία συντήρησης. Θα πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον για συμβάντα: τακτικής
προληπτικής συντήρησης, βλαβών και προληπτικών επεμβάσεων επιδιορθώσεων.
ΣΤ) Λειτουργία - Πρόσβαση
1. Ο Π.Υ. θα μεριμνά ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της ΕΕΠΠ στο
Πληροφοριακό Σύστημα μέσω Διαδικτύου (από κοινό φυλλομετρητή ιστοσελίδων),
προκειμένου να λαμβάνονται απομακρυσμένα οι παραπάνω αναφορές συστήματος.
2. Θα γίνει καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών ώστε τα μέλη της ΕΕΠΠ να έχουν
την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα για τη λήψη των παραπάνω αναφορών και την
πρόσβαση στις φόρμες τους συστήματος, χωρίς όμως την δυνατότητα επεμβάσεων / αλλαγών
στα καταχωρημένα στοιχεία, τα οποία θα ενημερώνονται υπό την ευθύνη του Π.Υ.
Ζ) Συλλογή δεδομένων με χρήση τερματικών
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της δομής που περιγράφεται παραπάνω, θα υλοποιηθεί με δαπάνη του
Π.Υ. η επέκταση της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να δέχεται δεδομένα που καταχωρούνται
από το προσωπικό μέσω φορητών ασύρματων τερματικών (tablet). Η χρήση των ασύρματων
τερματικών θα υλοποιεί, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
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Λήψη λίστας προγραμματισμένων - μη ολοκληρωμένων συμβάντων/εργασιών συντήρησης
από το σύστημα.
Καταχώρηση των στοιχείων εργασιών για κατασταλτική και προγραμματισμένη προληπτική
συντήρηση, όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Καταχώρηση-ταυτοποίηση της θέσης εκτέλεσης κάθε εργασίας μέσω σάρωσης ετικετών
γραμμωτού κώδικα (barcode) που θα τοποθετηθούν από τον Π.Υ. σε σημεία του έργου.
Δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών από την εκτέλεση των εργασιών.
Δυνατότητα εισαγωγής βλαβών/παρατηρήσεων από την ΕΕΠΠ με χρήση περιγραφής και
φωτογραφιών. Ένταξη της βλάβης/παρατήρησης στην ουρά των προς εκτέλεση
συντηρήσεων.

Η τελική δομή και οι λειτουργίες του συστήματος συλλογής δεδομένων μέσω φορητών ασύρματων
τερματικών θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννοήσεων με την ΕΕΠΠ.
Για όλα τα παραπάνω η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να ζητήσει την επέκταση των διαδικασιών συντήρησης
ή/και την προσθήκη επιπλέον στοιχείων στις καταχωρήσεις των αρχείων του πληροφοριακού
συστήματος ή/και την επέκταση των λειτουργιών του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
παρακολούθησης των διαδικασιών. Όλα τα παραπάνω θα υλοποιούνται με δαπάνες του Π.Υ.
5. Πρόγραμμα συντήρησης εξοπλισμού
Ενδεικτικά, οι εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης που θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστο
περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, αλλά και αναλυτικά στο Παράρτημα 1 (ΤΠ2-ΠΑΡ1.Ετήσιο
Πρόγραμμα Συντήρησης).
Για όλο τον εξοπλισμό, τις δεξαμενές, τα φρεάτια και τα λοιπά μέρη των εγκαταστάσεων ο
ημερήσιος οπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

Α. ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Θυροφράγματα
Μηνιαία: κίνηση θυροφράγματος σε θέση ανοιχτό κλειστό
3μηνο: λίπανση κινούμενων μερών
6μηνο: λίπανση κιβωτίου
Ετήσια: έλεγχος βαφών
Αυτόματες Εσχάρες
15μερο: καθαρισμός πλύσιμο σχάρας, λίπανση εδράνου άξονα κίνησης, αλυσίδας και κινούμενων
μερών, έλεγχος λαδιού συμπλήρωση στο μειωτήρα, έλεγχος οργάνου διαφορικής στάθμης
Ετήσια: αλλαγή λαδιού μειωτήρα, έλεγχος βαφών κινούμενων μερών και πλαισίου
Πρέσες Εσχαρισμάτων
Ημερήσια: έλεγχος στάθμης λαδιού, καθάρισμα χώρου
Εβδομαδιαία: καθαρισμός χώρου, έλεγχος πίεσης
Ετήσια: έλεγχος βαφών
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Αντλίες
Εβδομαδιαία: καθάρισμα
15μερο: αμπερομέτρηση
6μηνο: έλεγχος οδηγών
Ετήσια: αλλαγή λαδιών
Φυσητήρες
15μερο: έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αέρα, έλεγχος λίπανση ασφαλιστικής βαλβίδας
Μηνιαία: έλεγχος ιμάντων, τροχαλιών
3μηνο: καθαρισμός περσίδων αέρα ηχομονωτικού κιβωτίου
6μηνο: λίπανση αεροσυμπιεστή
Μεταφορικές Ταινίες
Ημερήσια: καθαρισμός χώρου
15μερο: λίπανση στα έδρανα τυμπάνων
Μηνιαία: τάνυση ταινίας, έλεγχος ρύθμιση ξύστρας, έλεγχος ράουλων
Ετήσια: λίπανση ηλεκτρομειωτήρα
Γέφυρα εξάμμωσης αστικών
Εβδομαδιαία: λίπανση τροχών
Μηνιαία: λίπανση οδοντοτροχού κίνησης ακραξόνων, και μειωτήρα τυμπάνου
3μηνο: καθαρισμός σωληνώσεων άμμου και σιλό
Ετήσια: λίπανση ηλεκτρομειωτήρα και μειωτήρα ξέστρων
Αναδευτήρες
Ημερήσια: έλεγχος λειτουργίας
6μηνο: έλεγχος κοχλιωτών συνδέσεων και οδηγών
Ετήσια: αλλαγή λαδιού
Επιφανειακοί Αεριστές
Ημερήσια: έλεγχος λειτουργίας αεριστή (ακρόαση κινητήρα και μειωτήρα)
Εβδομαδιαία: έλεγχος στάθμης λαδιού μειωτήρα
Μηνιαία: έλεγχος κοχλιών στερέωσης
3μηνο: έλεγχος ρυθμού αναπνοής (OUR), μέτρηση γραμμικής κίνησης νερού
6μηνο: αλλαγή λαδιού μειωτήρα, καθαρισμός φίλτρου λαδιού
Ετήσια: καθαρισμός λίπανση ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, έλεγχος βαφών
Προωθητές
3μηνο: μέτρηση γραμμικής κίνησης νερού
6μηνο: έλεγχος οδηγών (ανέλκυση και έλεγχος)
Ετήσια: αλλαγή λαδιών, αλλαγή στεγανών δακτυλίων
Γέφυρες Δεξαμενών Τελικής Καθίζησης
Εβδομαδιαία: λίπανση εδράνου τροχού
15μερο: λίπανση κεντρικού εδράνου
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Μηνιαία: έλεγχος ξέστρου αφρών
6μηνο: λίπανση ηλεκτρομειωτήρα, καθαρισμός δοχείου αφρών, καθαρισμός σωλήνων
Δεξαμενή Μεταπαχυντή
6μηνο: καθαρισμός
Ετήσια: έλεγχος
Αντλιοστάσιο Τροφοδοσίας πρεσών
Ημερήσια: οπτικός έλεγχος αντλιοστασίου, έλεγχος πιέσεων στεγανότητας
Ετήσια: λίπανση μειωτήρων
Μονάδα Αφυδάτωσης
Ημερήσια: έλεγχος-ευθυγράμμιση ταινιών, έλεγχος κυλίνδρων και αντλίας ψεκασμού νερού
Εβδομαδιαία: λίπανση εδράνων κυλίνδρων, έλεγχος τερματοδιακοπτών ταινιών
15μερο: έλεγχος καθαρισμός σπρίνγκλερ
6μηνο: λίπανση ηλεκτροκινητήρων
Συγκρότημα Πολυηλεκτρολύτη
Ημερήσια: έλεγχος λειτουργίας αναδευτήρα, δοσιμετρικών αντλιών και δεικτών παροχής
Εβδομαδιαία: έλεγχος ηλεκτροβανών
3μηνο: καθαρισμός δοχείων
Ετήσια: λίπανση ηλεκτροκινητήρων δοσιμετρικών αντλιών
Οζόνωση
Ημερήσια: έλεγχος σωληνώσεων καταστροφέα όζοντος, δεξαμενής και των σωληνώσεών της,
λειτουργίας ψύκτη, πίεσης νερού και ηλεκτρικού πίνακα (μέτρηση-έλεγχος ενδείξεων των
οργάνων)
15μερο: έλεγχος κινητήρα αξονικού ανεμιστήρα καταστροφέα
Ετήσια: συμπλήρωμα φρέον στον ψύκτη, καθαρισμός - διαχυτήρων δεξαμενής επαφής
Γενικά: άμεση αποκατάσταση διαρροών, ρύθμιση αισθητηρίου μέτρησης οξειδοαναγωγικού
δυναμικού, των οργάνων ένδειξης καταστροφέα όζοντος και γενικά των οργάνων ρύθμισης,
ένδειξης και προστασίας, επαναρύθμιση της λειτουργίας στα επιθυμητά όρια, τακτικός
καθαρισμός – συντήρηση των λυχνιών παραγωγής όζοντος αλλά και περιοδικά των διαχυτήρων
δεξαμενής επαφής.
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
Εβδομαδιαία: εκκίνηση και λειτουργία για τουλάχιστον 5-10’, έλεγχος στάθμης λαδιού, καυσίμου
και νερού ψύξης, έλεγχος συστήματος εξάτμισης
15μερο: λειτουργία υπό φορτίο (ελάχιστη φόρτιση > 30%)
Μηνιαία: έλεγχος - αλλαγή φίλτρου αέρα
6μηνο: έλεγχος σωληνώσεων νερού και ηλεκτρικού συστήματος
Ετήσια: αλλαγή λαδιού, νερού ψύξης, φίλτρου λαδιού και φίλτρου καυσίμου, έλεγχος αντλίας
καυσίμου, έλεγχος – καθάρισμα ψυγείου, έλεγχος – τάνυση ιμάντα, ρύθμιση – αλλαγή αμορτισέρ.
Επίσης, σε ετήσια βάση απαιτείται έλεγχος και συντήρηση από ειδικό εξωτερικό συνεργείο με
υποβολή έκθεσης τεχνικού ελέγχου (για όλα τα Η/Ζ της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων).
2Ετή: έλεγχος- αλλαγή μπεκ, έλεγχος διάκενου βαλβίδων
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Μετασχηματιστές-Ηλεκτρικοί Πίνακες
Ημερήσια: οπτικός έλεγχος λειτουργίας
15μερο: καθαρισμός, έλεγχος κατάστασης ενδεικτικών λυχνιών
6μηνο: έλεγχος αυτοματισμού
Ετήσια: έλεγχος - συντήρηση βαφών σιδηροκατασκευών.
Επίσης, σε ετήσια βάση, απαιτείται έλεγχος και συντήρηση των σταθμών Μ.Τ. από ειδικό
εξωτερικό συνεργείο με υποβολή έκθεσης τεχνικού ελέγχου (της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων)
Χημικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Όργανα
Καθαρισμός, συντήρηση και έλεγχος των συσκευών και οργάνων του συνόλου του εξοπλισμού του
Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Έλεγχος λήψης μέτρων προστασίας, υγιεινής και
ασφάλειας σε συνεχή βάση.
Καθαρισμός, ρύθμιση και καλή λειτουργία όλων των οργάνων μέτρησης (παροχής, στάθμης,
διαλυμένου οξυγόνου, Redox, κλπ) και των δειγματοληπτών. Η ρύθμιση και βαθμονόμηση από τον
Π.Υ. όλων των εργαστηριακών και on line οργάνων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών.
Αποσμήσεις
Έλεγχος καλής λειτουργίας και αντικατάσταση των φίλτρων και όλων των απαιτούμενων
ανταλλακτικών, όταν απαιτείται, στις μονάδες απόσμησης. Έλεγχος και τροφοδοσία χημικών
διαλυμάτων. Τακτικοί και επιμελείς καθαρισμοί από επικαθήσεις αλάτων κλπ. Ο Π.Υ. θα πρέπει να
πραγματοποιεί τακτικές μετρήσεις υδροθείου στην είσοδο και έξοδο αέρα των αποσμήσεων
καθώς και να κρατά πλήρες αρχείο. Ο ρυθμός των μετρήσεων θα καθορίζεται και
αναπροσαρμόζεται με τις υποδείξεις της ΕΕΠΠ.
Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων
Εβδομαδιαία: έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας φρεατίου φόρτισης με τον εξοπλισμό
του, καθώς του πλωτού σημαντήρα στην περιοχή διάχυσης. Έλεγχος και αποκατάσταση καλής
λειτουργίας του φωτοκυττάρου και του συσσωρευτή.
Ετήσια: έλεγχος με βιντεοσκόπηση (καθαρή), των συνδέσεων του υποθαλάσσιου αγωγού και της
καλής λειτουργίας όλων των διαχυτήρων. Συντήρηση και επισκευή των διαχυτήρων, αν κάποιος
είναι σπασμένος ή έχει φύγει από την κατακόρυφη θέση του και καθαρισμός τους από μύδια και
διάφορους άλλους μικροοργανισμούς. Έλεγχος στις αλυσίδες που κρατούν τον σημαντήρα και
καθαρισμός αυτών. Για όλες τις παραπάνω εργασίες θα διαβιβάζεται αναλυτική ετήσια Έκθεση
στην ΕΕΠΠ.
Κτίρια - Υπαίθριοι Χώροι
Καθαρισμός, αποκατάσταση επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και
σωληνώσεων όλων των δικτύων, καθαρισμός φρεατίων και αγωγών επεξεργασίας και
αποχέτευσης ομβρίων, βαφή-συντήρηση μεταλλικών μερών κτιρίων και εξοπλισμού, συντήρηση
οργάνων αντικεραυνικής προστασίας, περιποίηση κήπου (κλάδεμα, πότισμα, ξεβοτάνισμα,
κούρεμα γκαζόν, κ.λπ.), καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων από χώματα και χόρτα, πλύση
χώρου εκκένωσης βυτίων, συλλογή σκουπιδιών, εσχαρισμάτων κ.λπ., έλεγχος και αποκατάσταση
της περίφραξης της Εγκατάστασης και των Αντλιοστασίων. Επίσης έλεγχος και συντήρηση του
συστήματος φωτισμού.
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Θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στον εξοπλισμό (γραφεία, αρχειοθήκες, καθίσματα εργασίας, πάγκοι
εργασίας, εργαλειοθήκες κ.λπ.) και στην εμφάνιση του κτιρίου διοίκησης και του κτιρίου
συνεργείου (τακτικός καθαρισμός, απομάκρυνση καταργηθέντων υλικών κ.λπ.).

Β. Αντλιοστάσια
(ΑΑ21, ΑΑ22, ΑΑ23, ΑΑ24, ΑΑ25, ΑΑ26, ΑΑ27, ΑΑ28, ΑΑ29, ΑΑ30, ΑΑ31, ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76)
Περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί και αναλυτικά στα αντίστοιχα τεύχη και
σχέδια κατασκευής.
Πίνακας Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α/Α

(Κωδ.)

(Ονομασία)

1

ΑΑ21

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΚΑΤΩ

2

ΑΑ22

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ξ
Η
Ρ
Ο
Υ

Υ
Γ
Ρ
Ο
Υ

Τ
Υ
Π
Ο
Υ

Τ
Υ
Π
Ο
Υ

Χ

Αριθμός
Αντλιών

Μανομετρικό
(m)

4

48

Εγκατ/νη
Ισχύς
(kW)

2 x 85,

Η/Ζ
εφεδρείας
(kVA)

500

Απόσμηση
βιόφιλτρα

350

Απόσμηση
βιόφιλτρα

2 x 155

ΠΕΡΑΙΑΣ

Χ

3

26

Λοιπός
εξοπλισμός

1 x 30,
2 x 50

3

ΑΑ23

ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Χ

2

16,4

4

ΑΑ24

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Χ

2

12

2 x 11,5

5

ΑΑ25

ΠΙΚΠΑ

Χ

2

5,1

2 x 4,2

6

ΑΑ26

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ,
ΠΑΡΑΛΙΑ

Χ

2

6,5

2 x 7,4

7

ΑΑ27

ΕΟΤ

Χ

2

12

2 x 11,5

8

ΑΑ28

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΠΑΝΩ

Χ

4

36

1 x 105,

9

ΑΑ29

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

10

ΑΑ30

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

11

ΑΑ31

ΑΛΥΚΩΝ

2 x 30

3 x 115
Χ

4

58

4 x 200

Χ

2

37,5

2 x 22

Χ

2

29,5

2 x 12,5
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650

12

ΑΑ69

ΡΥΣΙΟΥ

Χ

4

9,5

4x9

80

Θυροφρ/τα,
Απόσμηση
με όζον,
Αυτόματη
εσχάρωση

13

ΑΑ72

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Χ

3

47,6

3 x 55

180

14

ΑΑ76

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Χ

3

40,2

3 x 11

60

Η λειτουργία όλων των αντλιοστασίων, όπως και της ΕΕΛ, ελέγχεται από ηλεκτρονικά συστήματα
αυτοματισμού (SCADA) με δυνατότητα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού από ηλεκτρονικό
υπολογιστή, που είναι τοποθετημένος στο κτίριο διοίκησης της Εγκατάστασης.
Τα ανωτέρω αντλιοστάσια λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και το καθένα έχει τη δική του
δομή. Για λόγους εφεδρείας, τα αντλιοστάσια είναι προγραμματισμένα ώστε να λειτουργούν για
μέγιστο αριθμό αντλιών ν-1, όπου ν το πλήθος των εγκατεστημένων αντλιών ανά αντλητικό
συγκρότημα.
Σημειώνεται ότι τα αντλιοστάσια ΑΑ69, ΑΑ72 και ΑΑ76 προς το παρόν παρακολουθούνται από
ανεξάρτητο σύστημα τηλελεγχου. Στόχος, κατά την έναρξη της παρούσας Π.Υ., είναι να ενταχθούν
στο SCADA των υπόλοιπων αντλιοστασίων και της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Για τον ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων και των κτιρίων τους,
ισχύει ότι και για την Εγκατάσταση.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται ο καθαρισμός, η συλλογή, αποκομιδή των
εσχαρισμάτων/φερτών υλικών, της άμμου και των λιπών στους υγρούς θαλάμους όλων των
αντλιοστασίων (με χρήση ειδικού βυτιοφόρου οχήματος) και η διαχείριση έως την τελική απόθεσή
τους (σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα υποβληθεί) το αργότερο ανά τρίμηνο, για κάθε
αντλιοστάσιο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να
τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το κάθε αντλιοστάσιο, έπειτα
από έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΠΠ και αποδοχή της εκάστοτε αλλαγής. Μετά την έγκριση του
προγράμματος από την ΕΕΠΠ ο ΠΥ θα εκτελεί πιστά το εγκεκριμένο οριστικό πρόγραμμα. Η
υλοποίηση του προγράμματος καθαρισμών θα λάβει υπόψη θέματα περιβαλλοντικών
απαιτήσεων, αποφυγής οχλήσεων του κοινωνικού συνόλου, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο λόγω
τουριστικής περιοχής, αλλά με κριτήριο πάντα την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο
προγραμματισμός των καθαρισμών θα αποστέλεται μηνιαία στην ΕΕΠΠ, στην αρχή κάθε μήνα.
Θα λαμβάνεται καθημερινή μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων καθώς
επίσης, και για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου και τη συντήρηση των κτιρίων (βάψιμο,
μονώσεις, επιχρίσματα κλπ).
Επίσης, με ευθύνη του Π.Υ., θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στη συντήρηση και καλή λειτουργία των
μονάδων απόσμησης και στα Η/Ζ των αντλιοστασίων (ΑΑ21, ΑΑ28, ΑΑ29, ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76),
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σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για ρύπανση περιβάλλοντος, αποφυγή έκλυσης οσμών, θορύβου κ.λπ.
Βλάβες που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και
αυτοματισμό, θα αναφέρονται άμεσα στην ΕΕΠΠ, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται τόσο
στο ημερολόγιο λειτουργίας όσο και στην Μηνιαία Έκθεση Λειτουργίας.
Ενδεικτικός πίνακας με τις εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης που θα εκτελούνται κατ’
ελάχιστο, ανά διαστήματα με χρονικό ορίζοντα έως και ένα έτος, βρίσκεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΤΠ2-ΠΑΡ1.Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης)». Ο πίνακας ξεκινάει με τον εξοπλισμό της ΕΕΛ
«ΑΙΝΕΙΑ» και συνεχίζει με τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης.
Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί με πρόταση του Π.Υ. κατόπιν αποδοχής των αλλαγών από την
ΕΕΠΠ.
Ο υφιστάμενος Η/Μ εξοπλισμός της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των αντλιοστασίων τουριστικών περιοχών
Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα 2 και 3 (ΤΠ2-ΠΑΡ2 και ΤΠ2-ΠΑΡ3), αντίστοιχα.
Επίσης, στα Παραρτήματα 4-6 (ΤΠ2-ΠΑΡ4 έως ΤΠ2-ΠΑΡ6) αποτυπώνονται τα όργανα Πεδίου,
καθώς και τα όργανα και ο εξοπλισμός του Χημείου, αντίστοιχα.
Σε περιπτώσεις που κατά την επίσκεψη σε αντλιοστάσιο από αρμόδιο συνεργείο, για έλεγχο και
προληπτική συντήρηση, δεν είναι δυνατή η επιτόπου συμπλήρωση του ηλεκτρονικού δελτίου
συντήρησης του λογισμικού συντήρησης (μέσω φορητής συσκευής), θα συμπληρώνεται
κατάσταση εργασιών επίβλεψης αντλιοστασίου από τον υπεύθυνο του συνεργείου, όπως
ενδεικτικά παρουσιάζεται στο έντυπο του Παραρτήματος 7 (ΤΠ2-ΠΑΡ7): “Φύλλο Ελέγχου
Συντήρησης Αντλιοστασίου”, η οποία θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την ακριβή
συμπλήρωση του λογισμικού συντήρησης.
Ο τρόπος λειτουργίας κάθε συγκροτήματος αντλιών ανά αντλιοστάσιο θα αποφασιστεί κατά το
αρχικό στάδιο, έπειτα από πρόταση του Π.Υ., συνοδευόμενη από Αιτιολογική Έκθεση και με
σύμφωνη γνώμη της ΕΕΠΠ. Κάθε τροποποίηση στην παραπάνω λειτουργία θα γίνεται μόνο με νέα
αιτιολογική έκθεση από τον Π.Υ. προς την ΕΕΠΠ και μόνο με την σύμφωνη γνώμη της. Οι τυχόν
αλλαγές λειτουργίας θα τηρούνται, με μέριμνα του ΠΥ, σε ειδικό ημερολόγιο ανά αντλιοστάσιο.
Για την εξασφάλιση της ετοιμότητας όλων των αντλιών (εξασφάλιση εφεδρείας), προτείνεται κάθε
αντλητική διάταξη να λειτουργεί με μεικτό κύκλο λειτουργίας π.χ. 80-20, 70-30, κ.ο.κ., ο οποίος θα
αποφασιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αντλιοστασίου.
6. Υλικά - Μηχανολογικός εξοπλισμός - Μέσα για τη Λειτουργία και τη Συντήρηση
Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι κατάλληλα,
και της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες κ.λπ. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί
μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις
ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Αφορούν σε
εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στις εγκαταστάσεις, ενταγμένος στην παραγωγική
διαδικασία, ανεξαρτήτως αν από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται.
Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση
της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.
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Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ως εργασίες υποχρέωσης του Π.Υ. νοείται το σύνολο των απαραίτητων
εργασιών συντήρησης – επισκευής -αντικατάστασης– αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε
λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και
τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του είτε
από εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού
οίκου του εξοπλισμού κ.λπ.) και ανεξάρτητα από το εαν οι εργασίες γίνουν επί τόπου των
εγκαταστάσεων ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά συνεργεία. Επίσης, ο Π.Υ. θα
διαθέτει με δικές του δαπάνες οποιοδήποτε εξοπλισμό, μηχανήματα ή οχήματα με τους χειριστές
τους απαιτηθούν για την επισκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων.
Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και
αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στην ΕΕΠΠ, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται
αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση
αποκατάσταση των βλαβών του δομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του
αυτοματισμού, μετά από ενημέρωση, έρευνα αγοράς - κατάθεση προσφορών και τεχνικών λύσεων
στην ΕΕΠΠ, ενώ θα γίνεται αναλυτική περιγραφή στο Ημερολόγιο Λειτουργίας. Σημειώνεται ότι με
την ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να εγκρίνεται ή να υποδεικνύεται από την ΕΕΠΠ άλλη πηγή
προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Ως προς την προσθήκη επιπλέον, νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών, που δεν υπάρχουν στην
υπάρχουσα μορφή λειτουργίας της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων, και τοποθετείται για αναβάθμιση ή
τροποποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και νέων μονάδων λειτουργίας, που δεν
περιλαμβάνονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, η δαπάνη θα βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ ως
προς τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης. Στην κατηγορία αυτή, όμως, δεν περιλαμβάνεται η
περίπτωση εργασιών για την ενεργοποίηση αργούντος εξοπλισμού και δεξαμενών, οι οποίες
αποτελούν υποχρέωση του Π.Υ. Τα αναλώσιμα λειτουργίας, η λειτουργία και συντήρηση όλων των
νέων μονάδων και του εξοπλισμού μετά τη θέση σε λειτουργία, θα βαρύνει τον Π.Υ.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
τον εφεδρικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους όρους της παρούσης,
καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα που
απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, οριστικό πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού που θα διαθέτει για την
παροχή υπηρεσιών, τουλάχιστον ισοδύναμο και με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρει στα
δικαιολογητικά συμμετοχής του στο διαγωνισμό.
Στην κρίση της ΕΕΠΠ είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού και των μέσων του Π.Υ.,
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των
Εγκαταστάσεων.
Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της ΕΕΠΠ, ο
παρέχων υπηρεσίες παραμένει εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού,
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση που ο
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εξοπλισμός του Π.Υ. (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχθεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών,
ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο Π.Υ. δε δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση για
ενδεχόμενη αγορά ή μίσθωση επιπλέον εξοπλισμού.
Τα υλικά και μηχανήματα που συναντώνται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται από
καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και
μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους (χρησιμοποίηση και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ
της ΕΕΠΠ και του Π.Υ.)
Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. που ενσωματώνονται στην
εγκατάσταση γίνεται από την ΕΕΠΠ. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των
εργασιών, που θα διατίθεται από τον ανάδοχο, πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας.
Ο Π.Υ. έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών υλικών που δεν
προέρχεται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους, πρέπει να
εγκρίνονται από την ΕΕΠΠ, η οποία μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων
πηγών.
Επισημαίνεται ότι εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα οικεία άρθρα
της παρούσας διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν
καλά εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών,
ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λπ., τότε ο Π.Υ. υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου
εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο, και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.
Όπου στα πλαίσια της συντήρησης ή/και στα πλαίσια σχετικών νομοθετικών διατάξεων
προβλέπονται μετρήσεις, αυτές θα γίνονται με διακριβωμένα όργανα μέτρησης.
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναλαμβάνονται οι δοκιμές και οι
έλεγχοι. Αν κατά τις δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε η ΕΥΑΘ
ΑΕ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο.
7. Παραγγελίες μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ. - Προέγκριση
Ο Π.Υ. θα πρέπει, κάθε φορά που απαιτείται παραγγελία εξοπλισμού, ανταλλακτικών ή υλικών για
τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων (τακτική και αποκατάστασης βλαβών), να
ενημερώνει έγκαιρα την ΕΕΠΠ. Επίσης, προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει
στην ΕΕΠΠ για προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία (prospectus, πιστοποιητικά, διαγράμματα,
τεχνικά εγχειρίδια, σχέδια, περιγραφές κ.λπ.) για όλο το μηχανικό και ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στις εγκαταστάσεις. Για τις αντικαταστάσεις υπάρχοντος
εξοπλισμού θα ακολουθηθεί η φιλοσοφία των προδιαγραφών του αρχικού σχεδιασμού των
εγκαταστάσεων και στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πλέον ο εν λόγω εξοπλισμός θα δίνεται
έμφαση στην ομοιομορφία και συμβατότητα του προστιθέμενου εξοπλισμού. Αλλαγή του τύπου
του εξοπλισμού επιτρέπεται, επίσης, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο υπάρχων εξοπλισμός
δεν καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων και απαιτείται αναβάθμισή του.
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Ανταλλακτικά τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία των
εγκαταστάσεων θα βρίσκονται πάντα σε άμεση εφεδρεία και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
 Όλα τα αναλώσιμα εξαρτήματα αντλιών, συμπιεστών, μειωτήρων, ταινιοφιλτροπρεσών,
τραπεζών πάχυνσης, ανεμιστήρων κ.λπ.
 Όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρονικών συστημάτων και οργάνων που
φθείρονται συχνά
 Φιλτροταινίες των τραπεζών πάχυνσης και των πρεσών αφυδάτωσης
Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ΕΥΑΘ ΑΕ, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ.
και η παραγγελία θα πραγματοποιείται, μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΠΠ. Η ΕΕ{Π μπορεί να
εγκρίνει η να υποδείξει άλλη πηγή προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση των
ανωτέρω.
8. Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης
Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις της μονάδας σε
24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους, με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό
κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο, για
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο Π.Υ θα πρέπει, ακόμα, εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο
συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού,
στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και
κατά τις Κυριακές και τις αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω έκτακτων περιπτώσεων, σε
συνεννόηση με την ΕΕΠΠ.
Επιπλέον, θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για άμεσες
μεταφορές μηχανημάτων ή υλικών.
Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένης
υπηρεσίας, ο δε Π.Υ. δεν συμμορφώνεται εντός των τασσόμενων προθεσμιών για αποπεράτωσή
της, καθορίζεται δια του παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι η ΕΥΑΘ και οποιαδήποτε αρμόδια
κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία δικαιούνται όπως, εκτός της υποβολής των ενταύθα και κατά
τις νόμιμες διατάξεις προβλεπόμενων κυρώσεων, να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής κατά τον
προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. Ακόμη, θα
επιβάλλεται στον Π.Υ. ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασής των, κρατουμένων από
αυτά που του οφείλονται και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, εισπράττεται το υπόλοιπο σε
βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3. (ΤΠ 3)
Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων-λειτουργία του χημικού μικροβιολογικού εργαστήριου

1. Εξοπλισμός εργαστήριου
Το εργαστήριο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ διαθέτει τον παρακάτω εργαστηριακό εξοπλισμό που ανήκει στην
ΕΥΑΘ Α.Ε:
Α.ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΝΙΣΧΥΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD

YSI

5010

YSI

5000

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH

HANNA
INSTRUMENTS

HI1230

CONSORT

C5010

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ph

JENWAY

JENWAY

3020
phmeter

CONSORT

C5010

HACH

44600
CONDU

CONSORT

C5010

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΟ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΟ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CONSORT

SK10T

HACH
CONSORT

ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ENDRESS
HAUSER

ST10Ν
&

ENDRESS
HAUSER

&

OM8

ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ph

HACH-LANGE

PHC10110

HACH-LANGE

HQ40D

ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

HACH-LANGE

CDC10110

HACH-LANGE

HQ40D

ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ REDOX

HACH-LANGE

MTC10110

HACH-LANGE

HQ40D

ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ LDO

HACH-LANGE

LDO10110

HACH-LANGE

HQ40D
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Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

MERCK

NOVA 60

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

HACH-LANGE

DR2800

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

OLYMPUS

CHA

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

MEMMERT ROST FREI
W350T
EDELSTAHL

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, 1kg

BEL MARK

1000

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, 2,4kg

KERN

572

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, 4 δεκαδικών ψηφίων

SARTORIUS

BP110S

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΝΕΡΟΥ, 8L/h

BIBBY
AQUATRON
A8S
WATER STILLS

ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ, 1200L

ZALION

1204

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ COD

MERCK

SPECTROQUANT
TR 320

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

HACH-LANGE

HT 200S

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

7511.25.01

ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΦΟΙ ΚΑΡΝΑΚΗ

ΠΕ 120

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

CARBOLITE

ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

EHRET

BK4029

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ

DEVILBISS

7305 SERIES

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ

GAST

DOA-P504-BN

ΨΥΓΕΙΟ

ZANUSSI

CB4001C

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ

MIELE

G7783 MIELABOR

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

HELLENIC LABWARE

K 30

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

CENTURION SCIENTIFIC

PRO ANALYTICAL
C2004

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

VELP SCIENTIFICA

RC

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

VELP SCIENTIFICA

Are 2

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

HANNA INSTRUMENTS

HI
350
AUTOSPEED

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

HANNA INSTRUMENTS

HI
310
AUTOSPEED

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ BOD

POL-EKO APARATURA

ST2

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ KJELDAHL

GERHARDT

KJELDATHERM
KB/KBL

ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ KJELDAHL

GERHARDT

TemperatureTime-Controller
TZ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ KJELDAHL

GERHARDT

VAPOTEST
45s

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ KJELDAHL

SCHOTT

TITROLINE EASY

VAP

Κατά την έναρξη της συμβατικής περιόδου, ο Ανάδοχος θα παραλάβει τον παραπάνω εξοπλισμό
και με τη λήξη της θα τον παραδώσει, συντάσσοντας και υπογράφοντας τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα
Παραλαβής-Παράδοσης.
Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

2. Προγραμμα δειγματοληψιών - εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων
Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες για τη λήψη, μεταφορά,
παραλαβή και διαχείριση δειγμάτων, με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας και
καταλληλότητάς τους. Η κωδικοποίηση των δειγμάτων θα περιλαμβάνει την ημερομηνία
δειγματοληψίας και το σημείο λήψης δείγματος.
Τα δείγματα που θα παραλαμβάνονται θα είναι στιγμιαία ή σύνθετα, με τη χρήση των αυτόματων
δειγματοληπτών. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης
όλων των εγκατεστημένων αυτόματων δειγματοληπτών. Η δειγματοληψία και η διατήρηση των
δειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1060 "COLLECTION AND
PRESERVATION OF SAMPLES" του "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND
WASTEWATER, APHA –AWWA-W.E.F., 23rd EDITION".
Το πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων, που υποχρεούται να εφαρμόζει ο Ανάδοχος,
παρουσιάζεται στο παρόν προσάρτημα, στους
Πίνακες "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ". Το πρόγραμμα αυτό αφορά τις κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις ως
προς τις ελεγχόμενες παραμέτρους, τη συχνότητα ελέγχου και τις θέσεις δειγματοληψίας. Το
τελικό πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται, θα επαναξιολογείται κάθε έτος ή συχνότερα, εάν
συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης του και θα διαμορφώνεται κατάλληλα.

Σελίδα 102

Όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις θα πραγματοποιούνται σε δείγματα που θα λαμβάνει ο
Ανάδοχος με μέριμνα και ευθύνη του, με διαδικασίες που ανά πάσα στιγμή θα υπόκεινται στον
έλεγχο, τις υποδείξεις και την έγκριση της ΕΕΠΠ της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ο Π.Υ έχει υποχρέωση, με την έναρξης ισχύος της σύμβασης, να παραδώσει στην ΕΕΠΠ όλες τις
γραπτές διαδικασίες διεξαγωγής των εργαστηριακών αναλύσεων ανά παράμετρο, τις οδηγίες
εργασίας ανά μεθοδο ανάλυσης και τα εγχειρίδια λειτουργίας των εργαστηριακών οργάνων.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα εκτελούνται στο εργαστήριο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ από κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό του Αναδόχου, με εξαίρεση ειδικές αναλύσεις που θα
πραγματοποιούνται σε εξωτερικά, εγκεκριμένα από την Υπηρεσία, διαπιστευμένα εργαστήρια
κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.
Η ΕΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το εργαστήριο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και να παρίσταται,
ώστε να επιβεβαιώνει ότι οι αναλύσεις γίνονται με ακρίβεια και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
διαδικασίες.
Επισημαίνεται ότι ο Π.Υ υποχρεούται να αυξήσει τη συχνότητα των δειγματοληψιών ή/και να
πραγματοποιήσει αναλύσεις για επιπλέον παραμέτρους στην έξοδο της εγκατάστασης ή στα
ενδιάμεσα στάδια αυτής, κατόπιν εντολής της ΕΕΠΠ ή από την αρμόδια Διεύθυνση, στις
περιπτώσεις που αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων ή
απαιτηθεί από νέες η υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τη δειγματοληψία, τη διαχείριση και τη διεξαγωγή
αναλύσεων των έκτακτων δειγμάτων, που λαμβάνονται κατά τα περιστατικά εισροών λυμάτων μη
τυπικής αστικής προέλευσης. Στην περίπτωση εκτάκτων δειγμάτων λυμάτων μη αστικής
προέλευσης, ακολουθείται συγκεκριμένη τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης από το προσωπικό
του εργαστήριου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Τα έκτακτα δείγματα λαμβάνονται και αναλύονται ενώ
παράλληλα, σε συνεννόηση με την ΕΕΠΠ, αποστέλλονται προς το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών
Ελέγχων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ή σε ανεξάρτητο, διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο για τη διεξαγωγή
περαιτέρω αναλύσεων (ενδεικτικά αναφέρονται προσδιορισμός διαλυτών, ορυκτελαίων,
μετάλλων, απορρυπαντικών κ.λπ.) με δαπάνη του ΠΥ.

3. Πρόγραμμα εργαστηριακών αναλύσεων και δειγματοληψιών
Οι κατ’ ελάχιστο ελεγχόμενες παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα
είναι όπως στους πίνακες της παρούσας προδιαγραφής που ακολουθούν .

Είσοδος-

Υπερχείλιση Α’ Ανακυκλοφορία και
και Β’ Καθίζησης Περίσσεια Ιλύος

Παράμετροι

Έξοδος

Αερισμός

Παροχή

ημερήσια

Ημερήσια

ημερήσια

Ημερήσια

SS

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

COD

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

BOD

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

N(NH4)

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα
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3 /εβδομάδα

N(NO3)

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

N(NO2 )

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

N-(Kjeldahl)

3 /εβδομάδα

3/εβδομάδα
(στην A’
καθίζηση)

P- ολικό

2 /εβδομάδα

2/εβδομάδα
(στην A’
καθίζηση)

PH

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

VSS

3 /εβδομάδα

SVI

3 /εβδομάδα

Θερμοκρασία οC

ημερήσια
/Έξοδος*

ημερήσια*

Redox

ημερήσια
/Έξοδος*

ημερήσια*

Διαλυμένο Ο2

ημερήσια*

Αγωγιμότητα

Ημερήσια

Βαρέα μέταλλα **

Ανά δίμηνο

θειούχα, θειώδη

Ανά δίμηνο

Χρώμα

2/εβδομάδα

Μικροσκοπική
Παρατήρηση

3 /εβδομάδα

Ολικά Κολοβακτηριοειδή
3 /εβδομάδα
Escherichia
Κολοβακτηριοειδή

2/εβδομάδα
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3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα
3 /εβδομάδα

Παράμετροι

Πρωτοβάθμια Ιλύς

Πάχυνση

Χώνευση

Στραγγίδια

Στραγγίδια

Ιλύος

Πάχυνσης

Ολικά

Α και Β

Α και Β

Παροχή

ημερήσια

ημερήσια

ημερήσια

ημερήσια

ημερήσια

SS

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

3 /εβδομάδα

VSS

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

3 /εβδομάδα

pH

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

3 /εβδομάδα

TAC

3 /εβδομάδα

VA

3 /εβδομάδα

Θερμοκ/σία

Καθημερινά

Βιοαέριο

Ημερήσια*
**

3 /εβδομάδα

CH4% κ.ο
μηνιαίως
CO2% κ.ο
μηνιαίως
H2S% κ.ο
μηνιαίως

Παράμετροι

Μεταπάχυνση Ιλύος

Τράπεζα
Πάχυνσης

Αφυδατωμένη
Ιλύς

Στραγγίδια

Στραγγίδια

Μεταπαχ.

Αφυδ/σης

Ημερήσια

Ημερήσια

Ημερήσια

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

Παροχή

ημερήσια

SS

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

ημερήσια

VSS

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

Ημερήσια

pH

3/εβδομάδα

3/εβδομάδα

ημερήσια

Ξηρότητα

3/εβδομάδα

3 /εβδομάδα

Βαρέα μέταλλα: **

Μηνιαία

Ν, P

Μηνιαία

* Oι τιμές του διαλελυμένου οξυγόνου είναι ο ημερήσιος μέσος όρος των τιμών στην αερόβια
περιοχή. Οι τιμές του δυναμικού οξειδοαναγωγής στην έξοδο των αερισμών και της εγκατάστασης,
είναι ο ημερήσιος μέσος όρος. Οι τιμές θερμοκρασίας αφορούν σε ανάγνωση στιγμιαίας τιμής από
τα εγκατεστημένα όργανα πεδίου, στις εν λόγω δεξαμενές.
** Cd, Cr (III καιVI), Cu, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, As, Mn.
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*** Αφορά την συνολική παραγωγή βιοοαερίου και τις επιμέρους παροχές βιοαερίου σε δαυλό και
λέβητες.
Ειδικά για την παράμετρο της αγωγιμότητας θα γίνονται μετρήσεις στα 14 Αντλιοστάσια της
Αποχέτεύσης που συμπεριλαμβάνονται στην υποχρέωση λειτουργίας και συντήρησης του
Αναδόχου σε μηνιαία βάση και τα αποτελέσματα θα συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες εκθέσεις.

4. Έλεγχος των βυτίων
Όλα τα βυτία που θα προσέρχονται στην εγκατάσταση θα καταγράφονται (όνομα εταιρείας,
Αριθμός Κυκλοφορίας, ποσότητα λυμάτων), καθώς και ο συνολικός αριθμός και η συνολική
ημερήσια παροχή εισόδου βοθρολυμάτων. Θα εκτελούνται έλεγχοι σε στιγμιαία δείγματα όλων
των βυτίων (με εργαστηριακή ανάλυση ή/και με μέσα ανίχνευσης άμεσης απόκρισης (πχ ειδικοί
δείκτες μέτρησης pH, οσμή, χρώμα) και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα διενεργούνται επιπλέον
αναλύσεις (COD, BOD, TN, Poλ, Ν-ΝΗ3, Ν-ΝΟ2) καθώς και αναλύσεις για πετρελαιοειδή ή διαλύτες,
βαρέα μέταλλα ή οποιαδήποτε άλλη ανάλυση κριθεί απαραίτητη, σε συνεννόηση με την ΕΕΠΠ, σε
εξωτερικά εργαστήρια με δαπάνες του ΠΥ. Η αποδοχή των βυτίων θα γίνεται, τελικά, με ευθύνη
του Π.Υ. Θα τηρείται βιβλίο με τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, το οποίο θα είναι στη
διάθεση της ΕΕΠΠ όποτε ζητηθεί και οι συγκεντρωτικοί πίνακες, με όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα
προσκομίζονται επιπλέον και στις μηνιαίες αναφορές λειτουργίας. Επίσης, θα συμπληρώνεται
ανελλιπώς το θεωρημένο από τη ΝΑΘ βιβλίο αναλύσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Για όλα
τα υπόλοιπα, σχετικά με την διαχείριση των βυτίων και της μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων,
ισχύουν όσα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης ΕΥΑΘ Α.Ε.
Όλα τα παραπάνω θα τηρούνται και σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥ

5. Αρχές λειτουργίας εργαστηρίου
Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τις απαραίτητες Εργαστηριακές Αναλύσεις σε δείγματα λυμάτων
και ιλύος κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης, ώστε να:
1. να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός έλεγχος και παρακολούθηση όλων των σταδίων
επεξεργασίας στα πλαίσια της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των μονάδων
της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
2. να πληρούνται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και
περιβαλλοντικής επίδοσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται τις δαπάνες λειτουργίας (χημικά, αναλώσιμα κλπ) που απαιτούνται
για τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές αναλύσεις, τις δαπάνες συντήρησης και
διακρίβωσης των εργαστηριακών οργάνων, την διαχείριση των αποβλήτων του εργαστηρίου,
καθώς και τις δαπάνες συμμετοχής σε διεργαστηριακές δοκιμές
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6. Διαδικασίες λειτουργίας εργαστηρίου
Το Εργαστήριο θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή εκτέλεση των δοκιμών που
διενεργεί και η χρήση του οποίου θα πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, ρύθμιση και καλή λειτουργία όλων
των οργάνων μέτρησης. Είναι υποχρεωτικό να τηρείται αρχείο τεχνικών προδιαγραφών του
κωδικοποιημένου εξοπλισμού και εγχειριδίων των κατασκευαστών.

7. Διακρίβωση εξοπλισμού εργαστηρίου
Στα πλαίσια λειτουργίας του Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, ο
Υπεύθυνος Λειτουργίας μαζί με τον υπεύθυνο Εργαστηρίων θα φροντίζει για την εκτέλεση των
αναλύσεων, τη λειτουργία και συντήρηση των επιστημονικών οργάνων και των ειδικών
εργαστηριακών αναλυτών που διαθέτει το Εργαστήριο (βλ. σχετικό πίνακα), με στόχο την
παρακολούθηση των διεργασιών και τον πιθανό εντοπισμό αποβλήτων που παρεμποδίζουν την
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η λειτουργία-συντήρηση των οργάνων αυτών αποτελεί
εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων λυμάτων από το δίκτυο
ακαθάρτων, αλλά και των επεξεργασμένων λυμάτων που διατίθενται στον αποδέκτη, ενώ η
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των παρατηρήσεων θα αποδειχθεί χρήσιμη για τη
διεργασία.
Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου θα πρέπει να συντηρείται, ελέγχεται/διακριβώνεται και
αναβαθμίζεται βάσει καθορισμένου προγράμματος, η ανασκόπηση του οποίου θα διασφαλίζει την
απαιτούμενη σταθερότητα λειτουργίας του εξοπλισμού. Για τον καλύτερο έλεγχο καταλληλότητας
του εξοπλισμού μετρήσεων, οι διακριβώσεις θα πραγματοποιούνται από Εξωτερικό
Φορέα/Εργαστήριο Διακριβώσεων, διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ για το συγκεκριμένο πεδίο
διακριβώσεων. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, θα πρέπει να διακριβώνονται- ελέγχονται τα
όργανα του Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου καθώς και τα όργανα πεδίου. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι αναλυτικοί ζυγοί, οι φούρνοι, οι αυτόματες πιπέτες, τα φασματοφωτόμετρα, οι
θερμοαντιδραστήρες, οι επωαστικοί θάλαμοι τα ψυγεία, οι συσκευές μέτρησης pH και
αγωγιμότητας κτλ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διακρίβωσης, που θα εκδίδονται από το Εξωτερικό
Φορέα/ Εργαστήριο Διακριβώσεων, θα αξιολογούνται από το προσωπικό του εργαστηρίου και θα
τηρούνται σε αρχείο.
Η προμήθεια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου θα διενεργείται με βάση συγκεκριμένες
προδιαγραφές που καθορίζονται από τις απαιτήσεις των μεθόδων, ενώ θα πρέπει να
ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες από την παραγγελία έως και την παραλαβή από τους
αξιολογημένους προμηθευτές και την τελική έγκριση για χρήση του εξοπλισμού.

8. Ημερήσιο πρόγραμμα μετρήσεων
Ο Π.Y. υποχρεούται στην τήρηση Ημερήσιου Προγράμματος μετρήσεων:





της παροχής των λυμάτων και της ιλύος όλων των σταδίων επεξεργασίας,
του παραγόμενου και καταναλισκόμενου βιοαερίου,
των ποσοτήτων όλων των παραπροϊόντων της επεξεργασίας
των ποσοτήτων των προστιθέμενων αναλωσίμων χημικών
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άλλων παραμέτρων-στοιχείων απαραίτητα για την παρακολούθηση των διεργασιών (π.χ.
της βιολογίας, της χώνευσης, κλπ).

9. Eκθέσεις – αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων μετρήσεων,
παροχών, ποσοτήτων ιλύος κλπ θα αφορούν μετρήσεις επτά (7) ημερών ανά εβδομάδα, θα
καταγράφονται σε ψηφιακούς κωδικοποιημένους πίνακες και θα υποβάλλονται μηνιαίως και εντός
15 ημερών από το τέλος του προηγούμενου μήνα στην ΕΕΠΠ σε έντυπη (υπογεγραμμένα από το
νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Υ.) και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή ως προσάρτημα της μηνιαίας
έκθεσης αναφοράς.
Επίσης, θα καταγράφονται και θα σχολιάζονται τυχόν προβλήματα ή οι αλλαγές που
παρουσιάστηκαν στη συνήθη διαδικασία επεξεργασίας, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα ο Π.Υ. ή που θα ζητηθούν από την ΕΕΠΠ.
Η ΕΕΠΠ θα έχει πρόσβαση καθημερινά στα αποτελέσματα αναλύσεων για την ενημέρωσή της.
Το Εργαστήριο των εγκαταστάσεων θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και θα συντηρείται
ανάλογα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και σε σχέση με τους εργαζομένους.
Ο Π.Υ. θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή αποθήκευση και διάθεση των χρησιμοποιούμενων
αντιδραστηρίων και των υπόλοιπων αναλωσίμων που προκύπτουν από τη λειτουργία του
εργαστηρίου σε συνεργασία με κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης εργαστηριακών
αποβλήτων.

10. Συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα
O Π.Υ. (με το προσωπικό του Εργαστηρίου) είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε πιστοποιημένα
διεργαστηριακά σχήματα ελέγχου πιστότητας αναλύσεων (με προμήθεια διεργαστηριακών
δειγμάτων) για βασικές παραμέτρους παρακολούθησης με δικές του δαπάνες τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο για την κάθε παράμετρο (Ως βασικές παράμετροι παρακολούθησης νοούνται (SS,
COD, BOD5, NH4+, NO3-, NO2-, T-P, TKN, T-N,). Eπιπλέον μια φορά το χρόνο θα συμμετέχει σε
διεργαστηριακό σχήμα ελέγχου του μικροβιολογικού εργαστήριου για τις παραμέτρους ecoli και
total coliforms. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των διεργαστηριακών δεν είναι ικανοποιητικά
θα πρέπει. όπως προβλέπει η διαδικασία, να επαναληφθεί η συμμετοχή σε ακόλουθο
διεργαστηριακό σχήμα μετά από κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Τα αποτελέσματα των διεργαστηριακών καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες θα αποστέλλονται
στην ΕΕΠΠ ενώ ο Π.Υ. θα πρέπει να εξασφαλίσει την απευθείας δυνατότητα πρόσβασης της ΕΥΑΘ
στα αποτελέσματα των διεργαστηριακών αναλύσεων για τις εξεταζόμενες παραμέτρους.

11. Έκτακτες αναλύσεις
Ο Π.Υ. υποχρεούται στη λήψη όλων των απαιτούμενων αλλά και έκτακτων δειγμάτων, σύμφωνα με
τις εντολές της Υπηρεσίας, από τις εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι ο Π.Υ. υποχρεούται να
αυξήσει τη συχνότητα των δειγματοληψιών ή/και να πραγματοποιήσει αναλύσεις για επιπλέον
παραμέτρους, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που αυτό καταστεί αναγκαίο,
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
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Επιπλέον, ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος και για τη δειγματοληψία, τη διαχείριση και τη διεξαγωγή
αναλύσεων των έκτακτων δειγμάτων, που λαμβάνονται κατά τα περιστατικά εισροών λυμάτων μη
τυπικής αστικής προέλευσης (Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα βυτία με
χαρακτηριστικά που διαφέρουν από αυτά των αστικών λυμάτων). Στην περίπτωση εκτάκτων
δειγμάτων λυμάτων μη αστικής προέλευσης, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης
από το προσωπικό του εργαστηρίου της Ε.Ε.Λ. Τα έκτακτα δείγματα λαμβάνονται και αναλύονται
για τις συνήθεις παραμέτρους (TSS, COD, BOD5, Αζώτου, Φωσφόρου κ.λπ.) στο Εργαστήριο της
Ε.Ε.Λ., ενώ παράλληλα θα διατηρείται δείγμα για λογαριασμό του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου
Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Όποτε κριθεί απαραίτητο και σε συνεννόηση με
την ΕΕΠΠ θα αποστέλλεται και προς ανεξάρτητο διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο για τη
διεξαγωγή περαιτέρω αναλύσεων εάν απαιτηθεί (ενδεικτικά αναφέρεται ο προσδιορισμός
διαλύτων, μετάλλων, απορρυπαντικών κ.λπ.).

12. Σύστημα ποιότητας εργαστηρίου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας για το εργαστήριο. Το σύστημα
ποιότητας θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τις παρακάτω διαδικασίες και οδηγίες:

















Διαδικασία ελέγχου εγγράφων συστήματος ποιότητας
Διαδικασία τήρησης αρχείων
Διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος ποιότητας
Διαδικασία ανασκόπησης συστήματος ποιότητας
Διαδικασία διαχείρισης μη συμμορφώσεων
Διαδικασία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το εργαστήριο
Διαδικασία διαχείρισης αντιδραστηρίων, υλικών και προτύπων αναφοράς
Διαδικασία μεθόδων δοκιμών
Οδηγίες των μεθόδων δοκιμών
Διαδικασία λήψης και διαχείρισης δειγμάτων
Διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων
Διαδικασία ελέγχου ποιότητας δοκιμών
Διαδικασία διαχείρισης εξοπλισμού
Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού
Οι παραπάνω διαδικασίες και οδηγίες θα ελέγχονται από τον Ανάδοχο σε τακτά χρονικά
διαστήματα και θα αναθεωρούνται καταλλήλως εφόσον θεωρείται απαραίτητο.

Τα έγγραφα (διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα) του συστήματος ποιότητας και όλα τα σχετικά αρχεία
θα τηρούνται στο εργαστήριο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και θα είναι στη διάθεση της ΕΕΠΠ.

13. Μέθοδοι αναλύσεων
Οι περισσότερες αναλύσεις στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ διεξάγονται με βάση τις μεθόδους του «Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - W.E.F.». Στον παρακάτω
πίνακα παρατίθενται ι προτεινόμενες μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων:
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Α/Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1

pH

APHA 4500-H+ B

2

Αγωγιμότητα

APHA 2510

3

Ολικά Στερεά (TS)

APHA 2540 B, APHA 2540 G

4

Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS)

APHA 2540 D

5

Ολικά διαλυτά στερεά (TDS)

ΑPHA 2540C

5

Ολικά Πτητικά Στερεά (VS)

APHA 2540 Ε, APHA 2540 G

6

Ολικά Πτητικά Αιωρούμενα Στερεά
APHA 2540 Ε
(VSS)

7

Αμμωνιακό Άζωτο (NH3-Ν)

APHA 4500-NH3 Β, APHA 4500-NH3 C

8

Άζωτο κατά Kjeldahl (TKN)

APHA 4500–NorgC

9

Νιτρικά (ΝΟ3--N)

2,6 Dimethylphenole analog to Norm DIN
38405-D9-2

10

Νιτρώδη (ΝΟ2--N)

APHA 4500-NO2- B

11

Ολικός φώσφορος (Τ-P)

APHA 4500-P B, APHA 4500-P Ε

12

Chemical Oxygen Demand (COD)

APHA 5220D ή Chromium – sulphoric acid
oxidation analog to Norm DIN 38409-H41-H44

13

Biochemical Oxygen Demand (BOD5)

APHA 5210 – B

14

Χρώμα

APHA 2120 C

15

Λίπη Έλαια

APHA 5520B τροποποιημένη σύμφωνα με
Method 1664 της EPA, 1999

16

Δείκτης Καθιζησιμότητας SVI

APHA 2710D

17

Ολικό Άζωτο (TN)

Μέθοδος
APHA
ή
Koroleff
digestion
(Peroxodisulphate), and photometric detection
with 2.6-Dimethylphenol analog to EN ISO
11905-1 Digestion with Peroxodisuphate ή
summation of nitrogen compounds

18

Μικροσκοπική
Ενεργού Ιλύος

19

Διαλυτά θειούχα, θειώδη, θειικά

APHA 4500 – S2¯ D, APHA 4500-SO3-2 B, SO4-3ΕΛΟΤ 669

20

Αλκαλικότητα (Alkalinity)

APHA 2320 B TitrationMethod

Παρακολούθηση

Gram Stain (Modified Hucker Method), Neisser
Stain (Eikelboom 1981), Floc & Filamentous
Characterization, Filament Counting Methods
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21

Πτητικά Οξέα (VolatileAcids)

APHA 5560 C TitrationMethod

22

Υπολειμματικό Χλώριο

APHA 4500 – Cl G

23

Μικροβιολογική Ανάλυση E.Coli, Μέθοδος βασισμένη σε APHA 9221, 9222B,
Fecal Coliform, Total Coliform
9223B

24

ΑΟΧ

APHA 5320 B

25

TOC

APHA 5310

26

BAΡΕΑ
(Pb,Zn,Cu,Ni,Cr(III),
Cr(VI),Hg,As,Fe,Cd,Mn)

ΜΕΤΑΛΛΑ APHA 3015 A, APHA 3030 E, APHA 3030 H, APHA
3030K, APHA 3111 A, APHA 3114 B και για τη
χώνευση του Hg κατά US-EPA 3051

14. Aνάληψη εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων-λειτουργία του χημικούμικροβιολογικού εργαστηρίου από την ΕΥΑΘ ΑΕ
Κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, και μετά από σχετική απόφαση της ΕΥΑΘ ΑΕ,
ενδέχεται να αναλάβει η ίδια τη λειτουργία του Εργαστηρίου και την πραγματοποίηση όλων των
απαιτούμενων δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
επαναπροσδιοριστεί.
Η απόφαση της ΕΥΑΘ θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο τρεις (3) μήνες πριν από την ανάληψη του
Εργαστηρίου. Στη διάρκεια του τριμήνου, ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει πλήρως το
προσωπικό της ΕΥΑΘ που θα αναλάβει τη λειτουργία, για όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται
στη δειγματοληψία και εκτέλεση των αναλύσεων.
Θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής του Εργαστηριακού εξοπλισμού και, εφόσον
διαπιστωθούν δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό, ο ΠΥ οφείλει να τις αποκαταστήσει, σύμφωνα με τα
γενικότερα αναφερόμενα για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού.
Μετά την πλήρη ανάληψη του Εργαστηρίου από την ΕΥΑΘ (δηλαδή μετά την παρέλευση του
3μήνου), ο ΠΥ απαλλάσσεται των σχετικών υποχρεώσεων του για τη διατήρηση προσωπικού δύο
ατόμων, που προβλέπεται στο οργανόγραμμα για τη λειτουργία του Εργαστηρίου, καθώς και των
υποχρεώσεων λειτουργίας και συντήρησης του. Ταυτόχρονα το μηνιαίο τίμημά του μειώνεται κατά
9.300€, πλέον ΦΠΑ (το ποσό υπόκειται στο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρθηκε κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία).
Η ΕΥΑΘ ΑΕ θα κοινοποιεί εγκαίρως τα αποτελέσματα των αναλύσεων στον ΠΥ, ώστε να λαμβάνει
γνώση και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ρύθμισης των διεργασιών, καθώς και για να
συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα αυτά στις μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας και συντήρησης που
υποχρεούται να υποβάλλει.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4. (ΤΠ 4)
Παρακολούθηση Λειτουργίας και Συντήρησης
Ο ΠΥ προβαίνει σε επιτόπου έλεγχο και καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας του συνόλου του
εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τις καταγραφές της βάσης δεδομένων του SCADA. Για τη συλλογή
των πληροφοριών γίνεται χρήση εντύπων, όπου καταγράφονται πληροφορίες όπως: μετρήσεις
πεδίου, KWh Πινάκων, μετρήσεις των on line οργάνων, στοιχεία προσέλευσης φορτηγών, στοιχεία
σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες λειτουργίας και παρατηρήσεις των μονάδων από τους
υπεύθυνους βάρδιας.
Ο ΠΥ συντάσσει την έκθεση ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, όπου
γίνεται επεξεργασία και εισάγονται τα στοιχεία των καταγραφών και ελέγχων, λαμβάνοντας
υπόψη:




Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και μετρήσεων του Χημικού Εργαστηρίου
Τα ημερήσια φύλλα ελέγχων βάρδιας
Τις καταγραφές της βάσης δεδομένων του SCADA

Στόχος της καταγραφής των παραπάνω στοιχείων είναι η καθημερινή εξέταση των δεδομένων
λειτουργίας και η πραγματοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων στα διάφορα
στάδια της διεργασίας, για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους μονάδων και την
επίτευξη της απαιτούμενης τελικής ποιότητας επεξεργασίας.
Η τακτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή της
παρούσας (Τ.Π.2.)
Οι εκτελούμενες εργασίες καταγράφονται στις Καρτέλες Η/Μ Εξοπλισμού που έχουν συνταχθεί για
όλον τον Η/Μ εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους, για την παρακολούθηση της λειτουργίαςσυντήρησης-λίπανσης με τις καθημερινές καταγραφές, επισκευές, επιδιορθώσεις, επεμβάσεις στον
ανωτέρω εξοπλισμό.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί σε πρόγραμμα Η/Υ καρτέλες για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό και τα
εξαρτήματά τους για την παρακολούθηση της λειτουργίας-συντήρησης-λίπανσης, με τις
καθημερινές καταγραφές, επισκευές, επιδιορθώσεις, επεμβάσεις στον παραπάνω εξοπλισμό, με τη
βοήθεια του ειδικού λογισμικού, από όπου θα μπορεί με κωδικοποίηση να γίνεται έλεγχος των
δεδομένων, συγκεντρωτικές απεικονίσεις, εκτυπώσεις κλπ. και από την ΕΕΠΠ.
Ο Π.Υ. υποχρεούται πέραν των προαναφερθέντων, στην τήρηση Ημερήσιου Προγράμματος
Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της
παρούσας, και το οποίο θα υποβάλλεται μηνιαίως στην ΕΕΠΠ και θα αποτελεί μέρος της Τεχνικής
Έκθεσης.
Η ΕΕΠΠ μπορεί να ορίσει την καταγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών ή να ζητήσει την τήρηση και άλλων
στατιστικών στοιχείων, με βάση ανάγκες που θα προκύψουν.
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Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται, με όλα τα παραπάνω στοιχεία, Μηνιαία Έκθεση Λειτουργίας
σε έντυπη* και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word και excel κλπ), που θα αφορά τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων για το προηγούμενο διάστημα, καθώς και τις τακτικές και έκτακτες εργασίες
συντήρησης και επισκευής που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται το αργότερο
εντός δεκαπέντε ημερών από τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
(* όπου αναφέρονται έντυπες μορφές αυτές μπορούν να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά αρχεία
.pdf τα οποία θα εκτυπώνονται εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΕΠΠ)






Περιγραφή της λειτουργίας γενικά και της πορείας κάθε μονάδας, με αναφορά στην παροχή,
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την απόδοση, τον αριθμό των μονάδων που καθημερινά
ήταν σε λειτουργία και τους λόγους για τους οποίους τυχόν μονάδες δεν λειτούργησαν.
Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εισόδου και της εξόδου σε μέσες μηνιαίες
τιμές για κάθε μονάδα και πιο συγκεκριμένα:
-BOD, COD, αιωρούμενα στερεά, αμμωνιακό άζωτο, άζωτο νιτρικών και ολικό άζωτο στην
είσοδο και έξοδο καθώς και στην έξοδο της Α΄ καθίζησης.
-Ποσότητα βοθρολυμάτων, αριθμό εισερχόμενων βυτίων, ποιοτικά χαρακτηριστικά.
-Ποσότητα και πυκνότητα χωνευμένης, αφυδατωμένης ιλύος ως TS και TVS.
-Ποσότητα και σύνθεση του παραγόμενου και καταναλισκόμενου βιοαερίου.
Τις μέσες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας για κάθε μονάδα της εγκατάστασης και πιο
συγκεκριμένα:
Φόρτιση (F/M) αερισμού, Ηλικία ιλύος, Υδραυλική φόρτιση καθιζήσεων, Υδραυλικός χρόνος
παραμονής καθιζήσεων και ειδικά φόρτιση στερεών Β΄ καθιζήσεων, Υδραυλική φόρτιση
παχυντών, Υδραυλικός χρόνος παραμονής πάχυνσης, Στοιχεία χώνευσης ιλύος (ηλικία,
φόρτιση, απόδοση κλπ), Διαγράμματα λειτουργίας ανά μονάδα επεξεργασίας, Αποδόσεις (%)
των μονάδων επεξεργασίας.



Μηνιαίες μετρήσεις αγωγιμότητας στα 14 αντλιοστάσια αποχέτευσης.



Συμπληρωμένα τα έντυπα που αναφέρονται ανωτέρω (αποτελέσματα εργαστηριακών
αναλύσεων και μετρήσεων, φύλλο μετρήσεων και υπολογισμών απόδοσης κλπ)
Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας, με προτάσεις για θεραπεία
εξωγενών και μη αιτιών.
Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.
Τα στοιχεία κατανάλωσης χημικών, ανά μονάδα και συνολικά. Οι δόσεις των προστιθέμενων
χημικών, πρέπει να είναι στα όρια που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, και αν όχι,
να αναζητείται εξήγηση.
Τις παραγόμενες ποσότητες άμμου και εσχαρισμάτων, σε μηνιαία βάση
Μηνιαία Κατάσταση βυτίων που επισκέπτονται την ΕΥΠΒ με αριθμό κυκλοφορίας και αριθμό
των δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν.
Εκθέσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας
Πρόγραμμα εργασίας προσωπικού










Επίσης, θα είναι στη διάθεση της ΕΕΠΠ, αν ζητηθούν, παραστατικά προμήθειας (πχ ζυγολόγια,
δελτία αποστολής, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ) όλων των χημικών διεργασιών και του
εργαστηρίου, καθώς και των αναλωσίμων, τα οποία ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.
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Θα περιληφθούν ακόμη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΕΠΠ, εφόσον κριθούν από
επιστημονική και τεχνική άποψη αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Ο ΠΥ υποχρεούται να διαθέτει στην ΕΕΠΠ όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη
των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές
Οδηγίες.
Ο Π.Υ. οφείλει να έχει στη διάθεση της ΕΕΠΠ όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των
παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως αυτές καταγράφονται από το SCADA, όποτε
ζητηθεί. Επίσης, θα είναι στη διάθεση της ΕΕΠΠ τα δελτία συντήρησης–λίπανσης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τα δελτία ημερήσιας παρουσίας όλων ανεξαρτήτως των
εργαζομένων ανά βάρδια, οι καταγραφές των καταναλώσεων ενέργειας κλπ.
Όλες οι ανωτέρω εκθέσεις θα υπογράφονται από νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Υ. ή τον Διευθυντή των
Εγκαταστάσεων, εκ μέρους του ΠΥ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5. (ΤΠ 5)
Προσωπικό του Π.Υ.

1 . Γενικά
1) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επιτόπου όλο το
επιστημονικό, εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και την άρτια, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση
και επισκευή της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών, επί 24ώρου βάσεως, 7
ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, ο ανάδοχος με το προσωπικό του θα επεμβαίνει άμεσα σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποκαθίστανται βλάβες και να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Σημειώνεται ότι ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την εξυπηρέτηση της
ΕΥΠΒ, κατά τις ώρες υποδοχής βυτιοφόρων.
Ο κατ’ ελάχιστο απαιτούμενος αριθμός ορίζεται σε 21 (είκοσιένα) άτομα. Σε κάθε περίπτωση, το
προσωπικό θα πρέπει να είναι επαρκές σε αριθμό για την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών,
είτε αυτό απασχολείται σε βάρδιες, είτε ως ημερήσιο.
Ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος αριθμός των 21 (είκοσιένός) ατόμων, οι ειδικότητες του
προσωπικού αυτού και το επίπεδο τυπικών προσόντων και εμπειρίας -όπου απαιτείταιπαρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Ο ΠΥ θα υποβάλλει το σχετικό πρόγραμμα εργασίας στην
ΕΕΠ, για την κατανομή του συνόλου του προσωπικού σε βάρδιες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε
24ωρη βάση η απρόσκοπτη λειτουργία, παρακολούθηση, συντήρηση και επισκευή των
εγκαταστάσεων.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π. Υ.
ΑΤΟΜΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Α. Επιστημονικό προσωπικό
-Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Χημικός ΠΕ,
τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας σε εγκαταστάσεις (ΕΕΛ),
ως υπεύθυνος Λειτουργίας και Εργαστηρίων

1

-Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ,
τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας σε εγκαταστάσεις,
(ΕΕΛ και αντλιοστάσια), ως υπεύθυνος Συντήρησης

1

-Χημικός ΠΕ, με εργαστηριακή εμπειρία
τουλάχιστον ενός έτους

1

-Χημικός ΠΕ ή ανάλογη ειδικότητα, με εργαστηριακή εμπειρία
τουλάχιστον ενός έτους

1

Β. Τεχνικό προσωπικό
- Μηχανοτεχνίτες

5

-Ηλεκτροτεχνίτες

7

Γ. Εργατικό προσωπικό και προσωπικό γενικών καθηκόντων
- Εργάτες

5

1) Διευκρινίζεται ότι στα κατ’ ελάχιστον 21 άτομα δεν συμπεριλαμβάνεται :


Προσωπικό που χρησιμοποιείται είτε έκτακτα, είτε για την εκτέλεση των Πρόσθετων Εργασιών
Αναβάθμισης (άρθρο 3 Τεύχος 1, ΤΠ 6 ), είτε έκτακτα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων



Προσωπικό υπεργολάβων, εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργείων ή συνεργείων βοηθητικών
εργασιών, εμπειρογνωμόνων, συμβούλων και γενικότερα εξωτερικών συνεργατών του
αναδόχου
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Προσωπικό που απασχολείται για την αποκομιδή, απομάκρυνση, διάθεση και εν γένει
διαχείριση της ιλύος και των παραπροϊόντων επεξεργασίας, στους χώρους αξιοποίησης ή
τελικής διάθεσης τους.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι αν οι λειτουργικές ανάγκες απαιτήσουν την απασχόληση επιπλέον
ατόμων ή τη νόμιμη υπερεργασία-υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, η σχετική δαπάνη
βαρύνει τον ΠΥ (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα και στα σημεία 3. 1. και 3.2. του παρόντος
άρθρου).
2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, να είναι έτοιμος από κάθε
άποψη και να έχει συγκεντρώσει επί τόπου των εγκαταστάσεων το σύνολο του προσωπικού
(διευθυντικού, επιστημονικού, τεχνικού, βοηθητικού και άλλου προσωπικού) και να διαθέτει όλα
τα στοιχεία με τα οποία θα τεκμηριώνεται η επάρκεια των προσόντων και της εμπειρίας, ανάλογα
με τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει κάθε μέλος.
3) Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της
σύμβασης, στο όνομα του σχήματος το οποίο αναδείχθηκε από το διαγωνισμό οριστικό ΠίνακαΟργανόγραμμα με όλο το προσωπικό που θα ασχοληθεί, με πλήρες ωράριο, επί τόπου, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων (κατ’ ελάχιστο 21 ατόμων). Επίσης, θα συνυποβληθεί
το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού αυτού.
Σε ότι αφορά τα προσόντα των (α) υπεύθυνου λειτουργίας και Εργαστηρίων , (β) υπεύθυνου
συντήρησης και (γ) υπεύθυνου εκτέλεσης εργαστηριακών αναλύσεων, αυτά θα συμφωνούν κατ’
ελάχιστο με τα προσόντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στην προσφορά του. Για το λόγο
αυτό, θα υποβληθούν βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών, άδειες επαγγέλματος,
προϋπηρεσία, και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο για την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Και το υπόλοιπο προσωπικό θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να ικανοποιεί την αναλυτική περιγραφή των
θέσεων εργασίας και των ειδικών προσόντων (π.χ. σπουδές, επαγγελματικοί τίτλοι, εξειδίκευση,
κλπ), ανά θέση εργασίας του υποβληθέντος οργανογράμματος. Το προσωπικό αυτό θα διαθέτει τις
απαιτούμενες άδειες, ανάλογα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της εγκατάστασης ή τον εξοπλισμό
που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΥ για την παροχή των υπηρεσιών.
Με τη διάρθρωση και διάταξη του Οργανογράμματος και του Προγράμματος εργασίας πρέπει να
βελτιστοποιείται η αξιοποίηση του προσωπικού και να διευκολύνεται ο βασικός στόχος που είναι η
παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των
εγκαταστάσεων.
4) Η ΕΥΑΘ ΑΕ θα απαντήσει εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για κάθε υποβολή.
Στην περίπτωση που η ΕΥΑΘ ΑΕ κρίνει ότι τα προσόντα ή/και ο αριθμός του προτεινόμενου από
τον Ανάδοχο προσωπικού δε βρίσκονται σε αντιστοιχία με όσα καθορίζονται στα τεύχη που
συνοδεύουν τη σύμβαση, θα προβεί στις αναγκαίες συστάσεις προς τον Ανάδοχο, που πρέπει να
συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, προβαίνοντας στις
απαραίτητες αλλαγές και υποβάλλοντας τα απαιτούμενα τροποποιημένα στοιχεία.
Σημειώνεται ότι ο ΠΥ μπορεί να προτείνει διαφοροποιήσεις στο προσωπικό σε σχέση με τα
προδιαγραφόμενα στην παρούσα, με τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα υποβαθμίζεται το επίπεδο
κατάρτισης του προσωπικού και δεν θα μειώνεται ο συνολικός αριθμός του (κατ’ ελάχιστο 21
(είκοσιενός ) ατόμων. Οι τυχόν προτεινόμενες αλλαγές θα αξιολογηθούν από την ΕΕΠ και θα

Σελίδα 116

γίνουν αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς ότι θα προκύπτει βελτίωση του επιπέδου
των υπηρεσιών της λειτουργίας και συντήρησης γενικότερα.
5) Τα προσόντα, η εμπειρία και η κατάρτιση - εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου ή των
υπεργολάβων του, πρέπει να αντιστοιχούν στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν να εκτελέσουν.
Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, το προσωπικό πρέπει να έχει ενημερωθεί πλήρως και
ενυπόγραφα για τις συνθήκες που επικρατούν, τις υποχρεώσεις του, καθώς και τους ισχύοντες
κανονισμούς Ασφάλειας και Υγείας.
6) Η Διεύθυνση του Έργου, εκ μέρους του Αναδόχου, θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης ή
τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της εγκατάστασης. Αν διοριστεί διαφορετικό άτομο, τότε θα είναι
επιπλέον του παραπάνω προσωπικού (χωρίς επιπλέον οικονομική απαίτηση του Π.Υ.) και θα είναι
απαραίτητα Μηχανικός Διπλωματούχος ΑΕΙ με 3ετή εμπειρία στη Διοίκηση και Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
Ο Π.Υ., εκτός από τον διορισμό του Διευθυντή, θα ορίσει και αναπληρωτή του παραπάνω (αν ο
Διευθυντής είναι άτομο επιπλέον του παραπάνω προσωπικού θα οριστεί αναπληρωτής ο
υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης), με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα, με έγγραφο
που θα διαβιβάσει στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κανονικών αδειών, δεν θα
απουσιάζουν ταυτόχρονα και οι δύο Υπευθύνοι Λειτουργίας και Συντήρησης. Και οι δύο (Δ/ντης
και αναπληρωτής του) θα υποβάλουν στην ΕΥΑΘ ΑΕ έγγραφη δήλωση αποδοχής των καθηκόντων
τους.
Η ΕΕΠ θα ενημερώνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε περίπτωση απουσίας λόγω άδειας ή
ασθένειας ενός εκ των δύο Υπεύθυνων Λειτουργίας και Συντηρήσης
Ο Διευθυντής Έργου θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα διευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων
του Αναδόχου, σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες λειτουργίας
και συντήρησης των εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση
των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την ταυτόχρονη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων
μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων αλλά και τρίτων.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας της ΕΥΑΘ ΑΕ με το Διευθυντή Έργου ή τον
αναπληρωτή του επί 24ώρου βάσεως, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Ο Διευθυντής Έργου, ή ο
αναπληρωτής του, θα πρέπει να παρευρίσκονται σε όλες τις συσκέψεις με την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ο Ανάδοχος δε θα μπορεί, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να αντικαταστήσει τον Διευθυντή
Έργου, χωρίς τη γραπτή ενημέρωση και έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.
7) Σε περίπτωση που ο Π.Υ. κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αντικαθιστά ή προσλαμβάνει
προσωπικό επιπλέον ή επί έλαττον του περιλαμβανόμενου στο αρχικό οργανόγραμμα, τότε
υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την ΕΥΑΘ ΑΕ, υποβάλλοντας συγχρόνως
βιογραφικά σημειώματα και λοιπούς τίτλους του νέου προσωπικού. Είναι ευνόητο ότι με τις
μεταβολές αυτές, το σύνολο του προσωπικού δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το ορισθέν στο
σημείο 1) του παρόντος άρθρου.
8) Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει την απομάκρυνση και
αντικατάσταση μέλους ή μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, εφόσον διαπιστωθεί
ότι αυτά δεν μπορούν, αιτιολογημένα, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκτελούμενων
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εργασιών ή είναι ακατάλληλα για την εργασία που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ή έχουν
ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα απομακρύνει και να τα αντικαταστήσει
με άλλα , των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας ΣΥ-ΤΠ.
9) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα ΣΥ- ΤΠ, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να στελεχώσει τις εγκαταστάσεις με προσωπικό που θα διαθέτει τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφάλειας.
10) Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το μόνιμο αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει, εφόσον απαιτείται,
να έχει εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα
και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία.
11) Σε περίπτωση αλλοδαπού Αναδόχου ή Κοινοπραξίας με αλλοδαπό μέλος, και εφόσον το
προσωπικό που θα απασχολεί δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, , ο Ανάδοχος υποχρεούται να
μεριμνά για την παρουσία διερμηνέα, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την ΕΥΑΘ ΑΕ,
εφόσον αυτό ζητηθεί.
12) Το προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
αποκλειστικά με καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη σύμβαση και
δεν θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει καθήκοντα ή εργασίες άσχετες με το έργο, για λογαριασμό
του Αναδόχου ή τρίτων, χωρίς προηγούμενη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας.
13) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό
του Αναδόχου ή σε υπεργολάβους, σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
14) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το προσωπικό του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, σε
οποιοδήποτε περιστατικό εκτάκτου ανάγκης, η κινητοποίηση να είναι άμεση και αποτελεσματική.
15) Τα προσόντα του προσωπικού της απογευματινής και της βραδινής βάρδιας πρέπει να
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Νόμου. Ο Π.Υ. θα μεριμνά ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία καθ’
όλο το 24ωρο ηλεκτροτεχνίτη και εργάτη ως βοηθού, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με κινητό
τηλέφωνο (με δαπάνη του Π.Υ.), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας της ΕΕΠ ανά πάσα
στιγμή με το προσωπικό, για πληρέστερη ενημέρωση. Από το προσωπικό βάρδιας, μεταξύ άλλων,
θα γίνεται συνεχής έλεγχος για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και έλεγχος
(τηλελέγχου) του SCADA.
Επίσης, θα διασφαλίζονται οι ανάγκες ελέγχου και φύλαξης των εγκαταστάσεων και σε έκτακτες
περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση ανάγκης μετάβασης και των δύο ατόμων της νυχτερινής βάρδιας
προς τα αντλιοστάσια, θα υπάρχει η δυνατότητα κλήσης τρίτου ατόμου του προσωπικού του ΠΥ
για επιτόπου παρουσία στην ΕΕΛ (προσωπικό σε επιφυλακή), ώστε να διασφαλίζονται τόσο οι
ασφαλείς συνθήκες εργασίας όσο και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
16) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει, εφόσον χρειαστεί, εμπειρογνώμονες, μη ενταγμένους στο
μόνιμο προσωπικό, για την αξιολόγηση της λειτουργίας, συντήρησης και ενεργειακής
βελτιστοποίησης, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
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Ο Ανάδοχος, όταν απαιτηθεί, θα υποβάλει έγκαιρα τα βιογραφικά τους σημειώματα και μετά τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΕΠ θα καθορίζονται οι απαραίτητες συσκέψεις.
2. Τήρηση εργατικής νομοθεσίας
1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της
ΕΥΑΘ ΑΕ, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά
με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική
μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και
κανονισμούς.
2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο
προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την άσκηση των
καθηκόντων του προσωπικού του, στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και για την
προστασία προσώπων και περιουσιών στους χώρους των εγκαταστάσεων.
4) Οι καθημερινές δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα
εκτελούνται, κατά κανόνα, από το προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέτει σε
υπεργολάβους εργασίες συντήρησης ειδικού εξοπλισμού ή εργασίες επισκευής οι οποίες απαιτούν
εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο να αναθέσει σε
υπεργολάβους βοηθητικές εργασίες στις εγκαταστάσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, εργασίες χρωματισμών, συντήρησης πρασίνου, έλεγχος
ασφάλειας, καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ). Για τις αναθέσεις αυτές θα ενημερώνεται
η ΕΥΑΘ ΑΕ και θα δίδει τη σχετική έγκριση.
5) Ο Π.Υ. οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου λογαριασμού
στην Διεύθυνση Οικονομικού για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό που εργάζεται για τη
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα κάθε
εργαζόμενου, στις οποίες θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης του, καθώς και την αναγγελία
στον ΟΑΕΔ πρόσληψης προσωπικού υπό την επωνυμία της Εργοληπτικής επιχείρησης ή του
σχήματος της ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας που έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό ως Π.Υ.
Ο Π.Υ. θα υποβάλλει ανάλογες βεβαιώσεις και για το προσωπικό που θα αντικαθιστά κατά τη
διάρκεια της σύμβασης.
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6) Στα πλαίσια της οργάνωσης και των ΦΑΥ, ΠΠΥ που θα υποβάλει ο ΠΥ, θα εξειδικεύεται ο τρόπος
κάλυψης λοιπών υπηρεσιών, όπως τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας, ιατρού εργασίας,
υπεύθυνου και αρχηγού ομάδας πυρασφάλειας, υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας κλπ. Οι
οριζόμενοι για τα ανωτέρω πρέπει να υποβάλουν στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία
να αποδέχονται τον διορισμό τους και τις ευθύνες τους.

3. Ωράριο εργασίας - υπερωριακή, νυχτερινή εργασία - αργίες και εορτές
1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του αρμόδιου
Υπουργείου για την απασχόληση και για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες.
2) Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση, με εξαίρεση περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 15 «Ανωτέρα Βία» της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και
να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν την εργασία.
3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά ονομαστικό παρουσιολόγιο για το προσωπικό
του, για όλες τις ειδικότητες και θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των βαρδιών. Το παρουσιολόγιο
απασχόλησης του προσωπικού θα δίνεται για έλεγχο στην ΕΕΠ, όποτε ζητηθεί. Αντίγραφό του θα
υποβάλλεται μηνιαίως στην ΕΥΑΘ ΑΕ με τη μηνιαία Έκθεση, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από
τον ασκούντα τη Διεύθυνση του έργου ή τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το προσωπικό του Αναδόχου δε στελεχώνεται
σύμφωνα με τον Πίνακα που καθορίζει το ελάχιστα απαιτούμενο Προσωπικό, θα επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων "ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ"
Επίσης, ρήτρες σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που θα
διαπιστωθεί μη χρήση των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από το
προσωπικό.
4) Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να γίνεται
αντικατάσταση, αφού πρώτα υποβληθούν και εγκριθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ τα απαραίτητα στοιχεία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη καθηκόντων καθ' όλη την περίοδο Λειτουργίας και
Συντήρησης πρέπει να υπάρχει σχέδιο στελέχωσης των τομέων λειτουργίας και συντήρησης που
θα αφορά περιόδους αργιών, διακοπών ή άλλων προγραμματισμένων αδειών.
5) Ο χώρος της εγκατάστασης θα προστατεύεται σε 24ώρη βάση καθημερινά /Κυριακές /
Εξαιρετέες, καθ’ όλο το έτος, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ. Θα επιτρέπεται η είσοδος σε
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Π.Υ. και της ΕΥΑΘ ΑΕ με σχετική καταγραφή. Καταγράφονται όλοι
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οι εισερχόμενοι, ακόμη και όταν εισέρχονται με υπηρεσιακό όχημα.
Για την είσοδο τρίτων στο χώρο της Εγκατάστασης, θα ενημερώνεται η ΕΕΠ , προκειμένου να
επιτρέψει την επιτρέψει. Τυχόν ξεναγήσεις τρίτων θα γίνονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ ή, αν απαιτείται,
με συνοδεία υπαλλήλου του Π.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6. (ΤΠ 6)
Πρόσθετες εργασίες
Επιγραμματικά, οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω:
Πίνακας 1. Πρόσθετες εργασίες

ΤΠ6.1

Πρόσθετες Εργασίες
(Επεμβάσεις λειτουργικής και ενεργειακής
αναβάθμισης)
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης
λυμάτων εισόδου και επεξεργασμένης
εκροής

Προϋπολογισμός
(ευρώ)

Χρόνος Υλοποίησης

60.000

Έξι (6) μήνες

ΤΠ6.2

Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης
αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας

67.000

Έξι (6) μήνες

ΤΠ6.3

Εκκένωση, καθαρισμός, συντήρηση και
επανεκκίνηση δύο Χωνευτών

90.000

Έξι (6) μήνες έκαστος

ΤΠ6.4

Βελτίωση συστήματος απαγωγής ιλύος από
την πρωτοβάθμια καθίζηση

20.000

Τέσσερις (4) μήνες

ΤΠ6.5

Έργα αντιστήριξης στα αντλιοστάσια
Τριλόφου (ΑΑ76) και Πλαγιαρίου (ΑΑ72)

60.000

Τρείς (3) μήνες

ΤΠ6.6

Αναβάθμιση Συστημάτων ΤηλεχειρισμούΤηλεπαρακολούθησης
60.000

Οκτώ (8) μήνες

Επικαιροποίηση και εκπόνηση σχεδίων
Μητρώου της ΕΕΛΑ και των 14
παρελκομένων αντλιοστασίων

80.000

Ένα (1) έτος

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Βελτιστοποίηση Ενεργειακού Αποτυπώματος
ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων
Αποχέτευσης

63.000

Έξι (6) μήνες

Επέκταση Υφιστάμενου Λογισμικού
Συντήρησης (AIMMS) και Επικαιροποίηση

70.000

Δέκα (10) μήνες

ΤΠ6.6.α

Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού
Αντλιοστασίων ΑΑ 69, ΑΑ72, ΑΑ76

ΤΠ6.6.β

Υποβολή Πρότασης Αναβάθμισης του SCADA
του Κέντρου Ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

ΤΠ6.7

ΤΠ6.8

ΤΠ6.9
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Πληροφοριακής Βάσης
ΤΠ6.10

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φ/Β
μονάδας

700.000

Εικοσιτέσσερις (24)
μήνες

1. Γενικές Προδιαγραφές - ΟδηγΙες
Το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αποτελεί
συμβατική υποχρέωση του ΠΥ και πρέπει να εκτελεστεί με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία
πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
πέραν του τιμήματος του
Προϋπολογισμού που αναφέρεται σε αυτές.
Στο τίμημα αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι προκύπτουσες δαπάνες προμήθειας υλικών και
εξοπλισμού, πάσης φύσεως εργασιών είτε του προσωπικού του αναδόχου είτε εξωτερικών
συνεργατών του, οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων, καυσίμων, όλες οι απαραίτητες δομικές
εργασίες, κλπ.. Κατά την υλοποίηση τους περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί
και παρεμβάσεις στο μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας, ώστε να ενταχθούν ομαλά οι νέες μονάδες
και ο εξοπλισμός στην κανονική λειτουργία.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε ομάδας εργασιών, και τη δοκιμαστική λειτουργία δύο (2) μηνών, ο
νέος εξοπλισμός θα τεθεί στο κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων και θα ισχύουν όλα τα σχετικά άρθρα που αφορούν και τις υπόλοιπες μονάδες και
εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, ως προς τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή τους.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν μετατροπές σε κατασκευές, αυτές θα γίνουν χωρίς πρόσθετο
κόστος για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Στην περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε φθοράς-ζημιάς ο Ανάδοχος θα
φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή της.
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα θα είναι τα πλέον
κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών, ενώ θα προέρχονται από πιστοποιημένους προμηθευτές. Θα φέρουν σήμανση CE
σύμφωνα με την οδηγία 93/68/ΕΕ, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, και τυποποιημένα,
χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.
Επίσης, πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες ελληνικούς ή ξένους κανονισμούς ή τους
κανονισμούς που αναφέρονται στις επί μέρους προδιαγραφές των υλικών ή εξοπλισμού.
Κάθε υλικό ή εξοπλισμός που θα επιλεχθεί υπόκειται στην έγκριση της ΕΥΑΘ, που έχει το
δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά
του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.
Όλες οι ομοειδείς μονάδες του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή, και τα
ομοειδή εξαρτήματα όμοιων μονάδων να είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους και με τα ανταλλακτικά
τους.
Ο προσφερόμενος κρίσιμος εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση και διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών για μία δεκαετία από την ημέρα εγκατάστασης του.
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Στο σώμα των μηχανημάτων ή συσκευών θα υπάρχει στερεά προσαρμοσμένη πινακίδα που θα
αναγράφει πλήρη στοιχεία (οίκο κατασκευής, τύπο μηχανήματος, αριθμό και έτος κατασκευής,
ισχύ ή άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία).
Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς και με τον ελάχιστο ειδικό
θόρυβο. Περιστρεφόμενα μέρη θα είναι καλά ζυγοσταθμισμένα (στατικά και δυναμικά) έτσι ώστε
σε περιστροφή με κανονικές ταχύτητες και φορτίο, να μην παρουσιάζουν κραδασμούς.
Εξοπλισμός που μπορεί να υποστεί φθορά ή ζημιές λόγω σκόνης θα είναι τελείως κλειστού τύπου
με προστατευτικό περίβλημα.

Αντίσταση σε Χημική διάβρωση : Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα έρχονται σε άμεση επαφή
με τα λύματα θα είναι ανθεκτικά στην τριβή και στις διαβρώσεις που προκαλούνται από αυτά και
θα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την
έκθεση στο φως ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή διαφορετικών
μετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή μεταξύ διαφορετικών μετάλλων, τα μέταλλα
θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ τους στην ηλεκτροχημική σειρά να μην
είναι μεγαλύτερη από 0.5mV. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των
δύο μετάλλων θα είναι επιμεταλλωμένες (γαλβανισμένες), ή επεξεργασμένες κατά άλλο τρόπο,
έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού να ελαττωθεί μέσα στα επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο
μέταλλα να είναι μονωμένα μεταξύ τους.
Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, παξιμάδια κ.λ.π) που βρίσκονται κάτω από την
στάθμη των λυμάτων ή και σε διαβρωτική ατμόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα σύμφωνα
με το ISO 3506-1 έως 3506-3. Σε περιπτώσεις που τα εξαρτήματα στερέωσης έρθουν σε επαφή με
διαφορετικά μέταλλα θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μονωτικές ροδέλες και περικόχλια.

2. Τεχνικές εκθέσεις-χρονοδιάγραμμα-ποινικές ρήτρες
Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως συντάξει και
υποβάλει στην ΕΥΑΘ ΑΕ Τεχνική Έκθεση των πρόσθετων εργασιών-επισκευών και βελτιώσεων, που
περιγράφονται στο παρόν άρθρο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους.
Εξαιρείται η εργασία καθαρισμού των Χωνευτών, για την οποία η Τεχνική Έκθεση θα υποβληθεί
τρεις μήνες μετά τη σχετική εντολή της ΕΕΠΠ που θα δοθεί ανά Χωνευτή με βάση την
αναγκαιότητα καθαρισμού του.
Είναι δυνατή η τμηματική υποβολή ανά εγγραφή του ανωτέρω Πίνακα Εργασιών, έτσι ώστε να
επιταχυνθεί ο χρόνος έγκρισης και εκτέλεσής τους.
Η Τεχνική Έκθεση θα συνταχθεί κατά τους γενικώς καθιερωμένους κανόνες της επιστήμης και της
τεχνικής, με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων. Σε περίπτωση που οι εργασίες
αφορούν αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού, θα ακολουθείται η φιλοσοφία των
προδιαγραφών του αρχικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ομοιομορφία και
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συμβατότητα του προστιθέμενου εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η τελική έγκριση του
εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί θα γίνει από την ΕΥΑΘ.
Στην έκθεση θα περιέχονται, για όλο το βασικό εξοπλισμό, οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντηρήσεως στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης, θα περιέχει πιστοποιητικά του οίκου κατασκευής και πιστοποιητικά δοκιμών, σχέδια,
χαρακτηριστικά μεγέθη και διαστάσεις, εικονογραφημένα έντυπα (prospectus), πληροφορίες για
τα υλικά της αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λ.π.

Γενικά, στην Τεχνική Έκθεση θα υποβληθούν :
1.Τεχνικά Χαρακτηριστικά του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού με ιδιαίτερη αναφορά:
α) στις τεχνικές προδιαγραφές και β) στην προσδοκώμενη τελική αξιοπιστία του συστήματος. Όλα
τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ΠΥ δεν δικαιούται για κανένα λόγο, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να παρεκκλίνει από τα
στοιχεία πού υπέβαλε και να προβεί στην παράδοση υλικών άλλων χαρακτηριστικών. Εξαιρούνται
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτή αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται σύμφωνα το σχετικό
άρθρο της ΣΥ.
Για όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό πρέπει να υποβληθεί πλήρης Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικά
Φυλλάδια σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή από όπου θα προκύπτουν:
 Κατασκευαστής, τύπος, δυναμικότητα και υλικό κατασκευής .
 Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα.
 Υλικά και αντιδιαβρωτική προστασία
 Χαρακτηριστικά μεγέθη και διαστάσεις
 Λειτουργικά στοιχεία που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, και στην απόδοση των μηχανημάτων,
και γενικότερα σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο ΠΥ ως απαραίτητο για τη σαφή και
πλήρη εικόνα του εξοπλισμού (όπως διάρκεια ζωής εξοπλισμού, τρόπο λειτουργίας και
συντήρησης κλπ)
 Εγχειρίδια λειτουργίας

2. Περιγραφή του τρόπου μεταφοράς, εγκατάστασης και υλοποίησης της εργασίας, η οποία θα
περιλαμβάνει:
 Καταγραφή των απαιτήσεων σε προσωπικό (εξειδικευμένοι εργάτες, τεχνικοί, επιβλέποντες
κ.λ.π)
 Καταγραφή των υδραυλικών-μηχανολογικών & ηλεκτρολογικών συνδέσεων, ρυθμίσεων
αυτοματισμού, δομικών παρεμβάσεων κλπ.
 Εργοταξιακό
εξοπλισμό
που
απαιτείται
για
τις
εργασίες
εγκατάστασης
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων και οχημάτων με τους αντίστοιχους χειριστές που
απαιτούνται για την συγκεκριμένη εργασία, καθώς και γενικά οτιδήποτε υλικό, το οποίο είναι
απαραίτητο για την εγκατάσταση, τις επιτόπιες δοκιμές και την θέση σε λειτουργία.
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 Επιμέρους χρονοδιάγραμμα των εργασιών (παραγγελία, χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού,
εργασίες προετοιμασίας, άφιξη του εξοπλισμού, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία,
δοκιμαστική λειτουργία κλπ)
 Περιγραφή διαδικασίας εκκίνησης και δοκιμών.
Ως χρόνος έναρξης εκτέλεσης κάθε εργασίας θεωρείται ο χρόνος έγκρισης της σχετικής Τεχνικής
Έκθεσης από την ΕΥΑΘ ΑΕ (έγκριση από ΔΣ της ΕΥΑΘ μετά από εισήγηση της ΕΕΠΠ/ΔΕΑ). Ο χρόνος
εκτέλεσης κάθε εργασίας ορίζεται στον ανωτέρω Πίνακα των εργασιών.
Για όλες τις εργασίες προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία δύο μηνών, ο χρόνος της οποίας
συμπεριλαμβάνεται στον αναφερόμενο στον Πίνακα 1 του Τ.Π 6
Η εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της παροχής υπηρεσιών.
Για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Π.Υ., ο χρόνος εκτέλεσης ορισμένων εργασιώνεπισκευών και βελτιώσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της ΕΕΠΠ
και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης (ΔΕΑ), έως τρεις (3) μήνες. Για
περαιτέρω των τριών μηνών παράταση απαιτείται η έγκριση του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι οι λόγοι παράτασης του χρόνου εκτέλεσης θα είναι αντικειμενικοί, λόγω των
επικρατουσών πραγματικών συνθηκών (καιρικές συνθήκες, συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΛ,
εξωτερικοί παράγοντες κλπ).
Δεν θα γίνεται δεκτή παράταση του χρόνου με γενική αναφορά, πχ σε καθυστέρηση άφιξης του
εξοπλισμού από τον προμηθευτή, χωρίς πλήρη τεκμηρίωση των λόγων καθυστέρησης, με σχετική
επιστολή του ΠΥ και του προμηθευτή.
Ο ΠΥ οφείλει να δεσμεύσει τους προμηθευτές του πριν από την υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης για
τους χρόνους ανταπόκρισής τους.
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ΠΥ για παραβίαση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των
εργασιών, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Τεύχος ή όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εγκεκριμένες
παρατάσεις του.
Επίσης, αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο ΠΥ, τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες μη συμμόρφωσης.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης, μετά από
αναφορά της ΕΕΠΠ και παρακρατείται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
Συγκεκριμένα, οι Ποινικές Ρήτρες καθορίζονται ως εξής: Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης
(και πέραν των αιτιολογημένων παρατάσεων όπως ορίζονται στο άρθρο της παρούσας), μπορεί να
δεχτεί την εκπρόθεσμη παράδοση με ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής
αξίας
των
υπηρεσιών
που
παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δύνανται να ανακαλούνται με
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αιτιολογημένη απόφαση, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

3. Εκτέλεση των εργασιών
Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την ευθύνη Διπλωματούχου Μηχανικού, που θα έχει την
απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια,
απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων
μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Επίσης, θα
ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των γειτονικών, υφιστάμενων
εγκαταστάσεων αλλά και για την παράλληλη λειτουργία τους.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, και όπου απαιτείται, θα παραδοθεί το σχέδιο ασφάλειας και
υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών θα κατατεθεί και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας,
ώστε να ενσωματωθεί στο μητρώο του έργου.
Ο υπεύθυνος Μηχανικός είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την αποφυγή προβλημάτων που
αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης και να προβαίνει σε άμεση θεραπεία
τους.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη Μηχανικού του αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος.
Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού ή τροποποίησης υφιστάμενου εξοπλισμού θα
γίνουν από έμπειρο συνεργείο, με τις ενδεδειγμένες επαγγελματικές άδειες και τα κατάλληλα
εργαλεία-μηχανήματα-οχήματα, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (σήμανση, ατομικά
μέτρα ασφαλείας, πρόληψη πυρκαγιάς, ασφαλή εργασία κ.λ.π).
Καθ’ όλη την πορεία εκτέλεσης των εργασιών θα ενημερώνεται η ΕΕΠΠ, με σκοπό τη συζήτηση
θεμάτων σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών και για τη διασφάλιση της εύρυθμης και
ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Γενικά, η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την καλύτερη σύγχρονη
πρακτική και μεθόδους και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου
εξοπλισμού.
Περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ
στη λειτουργία του νέου εξοπλισμού.
Ειδικά για τα μετρητικά συστήματα ελέγχου της της λειτουργίας ΕΕΛ αλλά και όπου είναι εφικτό ο
ανάδοχος υποχρεούται πέραν της εκπαίδευσης των υπαλλήλων της ΕΕΠ να φροντίσει για την
πλήρη πρόσβαση της ΕΕΠ σε online παρακολούθηση των δεδομένων που συλέγονται.
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Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ομάδας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
ΕΕΠΠ το Μητρώο του έργου, το οποίο θα είναι συνταγμένο στην ελληνική, εκτός από τα εγχειρίδια
των ξένων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι και στην αγγλική.
Όλα τα στοιχεία του μητρώου, αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους, θα υποβληθούν και σε
ψηφιοποιημένη μορφή.

Το Μητρώο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Πίνακα Απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλες οι
επιμέρους εργασίες και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός, καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια του
εξοπλισμού αυτού
Το διάγραμμα εξοπλισμού, σωληνώσεων, οργάνων και αυτοματισμού.
Αντίγραφα κάθε σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις
μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει
επακριβώς το τμήμα του έργου όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να
έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ” . Όλα τα σχέδια του εξοπλισμού θα δοθούν σε
τρισδιάστατα αρχεία μορφής dxf ή dwg. Τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης θα
αφορούν όψεις, τομές, όδευση καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών των πινάκων και
των αυτοματισμών, λεπτομερή μονογραμμικά σχέδια των πινάκων, τυχόν απαιτούμενες
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του δομικού έργου (π.χ. ανοίγματα τοίχων, δαπέδων,
οροφής, βάσεις εδράσεως μηχανημάτων κλπ.), όπως διαμορφώθηκαν τελικά.
Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για
την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού, όπως δίνονται
από τον κατασκευαστή, κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής.
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, φιλοσοφία αυτοματισμών και επιμέρους στοιχεία
αυτών (κώδικες PLC), οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή κάθε
επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής.
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται, χωριστά, οι εργασίες και οι έλεγχοι που θα γίνονται
καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και εργασίες,
που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. Το
εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται
για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.
Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά λειτουργία του
εξοπλισμού και ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση κάθε ανωμαλίας,
όπως δίνονται από τον κατασκευαστή.
Εργοστασιακές δοκιμές, ρυθμίσεις και έλεγχοι του εξοπλισμού, όπου προβλέπονται από τη
διαδικασία παραγωγής του κατασκευαστή.
Κατάσταση κρίσιμων ανταλλακτικών και αναλώσιμων (κωδικοποιημένη λίστα) σε ετήσια
βάση, καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις σε μακροπρόθεσμες επισκευές.
Αναλυτική λίστα υπεργολάβων που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο με περιγραφή της
υπηρεσίας/υλικών που χορήγησαν.

Επίσης, θα παρέχεται γραπτή εγγύηση κατ΄ ελάχιστον εικοσιτεσσάρων από το πέρας της
δοκιμαστικής λειτουργίας από τον ΠΥ, για τον εξοπλισμό την καλή εγκατάσταση και λειτουργία
του ). Θα επισυνάπτεται και κάθε προσφερόμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.
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Η προσφερόμενη εγγύηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται η απόδοση και τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού που τοποθετήθηκε, θα πρέπει να καλύπτει τα κάτωθι:
1ο.
2ο.

3ο.

Πιθανά ελαττώματα από την κατασκευή στα μηχανικά/ μηχανολογικά μέρη του
εξοπλισμού.
Την υποχρέωση του ΠΥ
να επισκευάσει τον εξοπλισμό δωρεάν, εφόσον
παρουσιαστούν ελαττώματα εξαιτίας προβληματικής κατασκευής ή εγκατάστασης ή
βλάβης από υπαιτιότητα του.
Τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

Σε περίπτωση εμφάνισης τακτικών βλαβών του εξοπλισμού ή συνεχόμενης δυσλειτουργίας ή
μειωμένης απόδοσης σε σχέση με την εγγυημένη, εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του,
ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος για την αντικατάσταση του με άλλο, καινούργιο, ίδιων τεχνικών
χαρακτηριστικών και δυναμικότητας.
Το συμβατικό τίμημα για τις Πρόσθετες Εργασίες θα πληρώνεται σύμφωνα και με το άρθρο 9.3 του
τεύχους της Σ.Υ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ως εξής:
1) Με την έναρξη κάθε εργασίας θα δίδεται προκαταβολή σε ποσοστό 30% του συμβατικού
τιμήματος κάθε εργασίας.
2) Με την άφιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών για την υλοποίηση κάθε εργασίας και
μετά από την παραλαβή του από την ΕΕΠ, θα καταβάλλεται το 20% του συμβατικού τιμήματος
κάθε εργασίας.
3) Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος κάθε μίας από τις πρόσθετες εργασίες θα γίνεται
μετά την ολοκλήρωσή της και μετά από τα εξής:
-Την ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργία δύο (2) μηνών.
-Την παράδοση στην ΕΥΑΘ ΑΕ του φακέλου που θα ενσωματωθεί στο Μητρώο του έργου
-Την κατάθεση των εγγυήσεων όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω

6.1. Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης λυμάτων εισόδου και επεξεργασμένης εκροής
Στα πλαίσια αυτού του αντικειμένου, απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση διάφορων οnline
μετρητικών οργάνων στην είσοδο και την έξοδο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Σκοπός του συστήματος είναι :
Α) Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας λυμάτων, ώστε να ανιχνεύεται εγκαίρως επικίνδυνη
διαταραχή της από οποιαδήποτε αιτία
Β) Να υπολογίζει και να καταγράφει, ανά 2 λεπτά, μετρήσεις συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως
αυτές αναφέρονται παρακάτω
Γ) Να παρέχει τηλεμετρική πρόσβαση για:
 τη λήψη μετρήσεων,
 συναγερμούς
 ρυθμίσεις
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Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων, ώστε στην διάρκεια του χρόνου να είναι δυνατή η
εκτίμηση της ποιοτικής πορείας των λυμάτων, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως τα
κατάλληλα μέτρα, αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή της ποιότητας τους
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να εγκατασταθεί σταθμός παρακολούθησης
της ολικής ποιότητας λυμάτων, στην είσοδο και στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας
Ο σταθμός θα ανιχνεύει συνεχώς την γενική ποιοτική κατάσταση των λυμάτων (ποιοτικό
αποτύπωμα), έτσι ώστε σε ενδεχόμενη διαταραχή είτε:
 Από κακόβουλες και παράνομες πράξεις, διοχέτευσης μη προβλεπόμενων λυμάτων στο
δίκτυο
 Είτε από φυσικά αίτια
οπότε θα αντιλαμβάνεται την διαταραχή και θα ειδοποιεί τον αρμόδιο επόπτη του δικτύου.
Ο σταθμός θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο internet, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα συνδέεται
στο δίκτυο μέσο GPRS / 3G / 4G
Το αισθητήριο θα εμβαπτιστεί πλήρως μέσα στα λύματα
Θα απαιτεί ελάχιστη συχνότητα συντήρησης και μόνο μια αρχική βαθμονόμηση.
Το σύστημα, με την χρήση σύγχρονων τεχνικών, βασισμένων σε φασματοφωτομετρία, και χωρίς
καμία απαίτηση για αναλώσιμα υλικά και παρουσία χειριστών, είναι σε θέση να εκτιμά την
γενικότερη ποιοτική κατάσταση των λυμάτων, μέσω συνεχούς ανάλυσης του φάσματος
απορρόφησης και του ανάλογου ενσωματωμένου λογισμικού. Για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου, ο σταθμός τροφοδοτείται με δεδομένα τα οποία αποτυπώνουν την μέση καλή ποιοτική
κατάσταση των λυμάτων, για το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης του σταθμού, διάρκειας, συνήθως,
μίας εβδομάδας.
Στο σύστημα θα περιλαμβάνονται τα εξής:
Μονάδα ελέγχου
Φασματικός αναλυτής
TSS
NO3-N
COD
BOD
TOC
ΝΗ4-Ν
Color
Φασματικό αποτύπωμα στην φασματική περιοχή 190 – 720nm
Θερμοκρασία
Dissolved Oxygen
Αισθητήρες μέτρησης του pH,
Αισθητήρες μέτρησης του Αμμωνίου

Ο ΠΥ έχει υποχρέωση για διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε και πλήρη
πρόσβαση εξ αποστάσεως και τοπικά στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
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Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες μέσα στο οποιο συμπεριλαμβάνεται και
διάστημα δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
Προυπολογισμός 60.000 ευρώ ( Στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η
συντήρηση του καθώς και όλα τα αναλώσιμα και χημικά που θα απαιτηθούν για όλο το
διάστημα της σύμβασης)

6.2. Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας
Στο πλαίσιο αυτού του αντικειμένου, απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση οn-line μετρητικού
συστήματος για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας της
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Σκοπός του συστήματος είναι :
Α) Η βελτιστοποίηση της απομάκρυνσης αζώτου σε βιολογικές βαθμίδες επεξεργασίας λυμάτων,
οι οποίες λειτουργούν με διακοπτόμενες περιοχές αερισμού και η συνεχής παρακολούθηση της
ποιότητας, ώστε να ανιχνεύεται εγκαίρως διαταραχή τους από οποιαδήποτε αιτία
Β) Βάσει των συγκεντρώσεων αμμωνιακών και νιτρικών, το σύστημα να μπορεί να υπολογίζει
αυτόματα τον χρόνο και την ένταση του αερισμού , ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τα
όρια εξόδου των περιβαλλοντικών όρων στον αποδέκτη και, παράλληλα, να γίνεται μείωση της
καταναλισκόμενης ενέργειας.
Γ) Να παρέχει τηλεμετρική πρόσβαση για:
 τη λήψη μετρήσεων,
 συναγερμούς
 ρυθμίσεις
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα εγκατασταθεί σταθμός παρακολούθησης της
ποιότητας του αζώτου στους βιολογικούς αντιδραστήρες, και οι μετρήσεις θα γίνονται κοντά
στην υπερχείλιση, προς την τελική καθίζηση.
Το σύστημα θα δύναται να καθορίζει τη διάρκεια της νιτροποίησης και απονιτροποίησης ως
συνάρτηση των τρεχουσών συγκεντρώσεων σε πραγματικό χρόνο του αμμωνιακού αζώτου (NH4N) και του νιτρικού αζώτου (NO3-N).
Όλες οι απαιτούμενες παράμετροι, για τον υπολογισμό του βέλτιστου αερισμού, όπως οι
συγκεντρώσεις στις δεξαμενές αερισμού, οι τιμές εξόδου που τίθενται ως στόχοι καθώς και οι
ελάχιστοι και μέγιστοι επιθυμητοί χρόνοι αερισμού, θα εισάγονται στο μοντέλο μέσω της οθόνης
του ψηφιακού ελεγκτή σύνδεσης των αισθητηρίων και απεικόνισης των on-line μετρήσεων.
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Στο σύστημα θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Εξοπλισμός
Για την συνεχή μέτρηση αμμωνιακών και νιτρικών είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ένα
ιοντοεκλεκτικό αισθητήριο παράλληλης συνεχούς μέτρησης αμμωνιακών και νιτρικών, σε κάθε
δεξαμενή αερισμού, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1) Ψηφιακό αισθητήριo μέτρησης αμμωνιακών - νιτρικών, συνοδευόμενο από καλώδιο
σύνδεσης, μήκους 10m.
Το προσφερόμενο αισθητήριο μέτρησης θα λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή των
ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (μέτρηση με ηλεκτρόδιο και ηλεκτρολύτη).










Περιοχή μέτρησης νιτρικών 0,2 – 100,0mg/l NΟ3-N
Περιοχή μέτρησης αμμωνιακών 0,2 – 50,0mg/l NΗ4-N
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 C έως +45C
Εύρος pH δείγματος : 5 - 9 pH
Ακρίβεια : ± 5 % + 0.2 mg/l (with standard solution) NO3-N
Χρόνος Απόκρισης: <3 min
Έτοιμα, βαθμονομημένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια, με χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες
Κάθε αισθητήριο θα συνοδεύεται από ψηφιακό καλώδιο μήκους 10m, με δυνατότητα
επέκτασης ανάλογα με τις επιθυμίες του χειριστή.
Το όργανο θα είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται η
διαχείριση των μετρήσεων, οι βαθμονομήσεις και οι έλεγχοι καλής λειτουργίας η δε
εγκατάσταση του να είναι εύκολη και γρήγορη με τεχνολογία plug and play.

Το σύστημα θα λαμβάνει δεδομένα από τα υπάρχοντα αισθητήρια μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου
για τον έλεγχο του setpoint του οξυγόνου
Όλα τα αισθητήρια θα συνδέονται σε πολυκάναλο ψηφιακό ελεγκτή για την απεικόνιση,
καταγραφή και αποστολή των μετρήσεων τόσο σε τοπικά PLC, όσο και απευθείας στο μοντέλο
βελτιστοποίησης. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα αποτελείται από αποσπώμενη οθόνη και από μονάδα
σύνδεσης των αισθητηρίων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
2) Σύστημα ψηφιακού ελεγκτή, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων,
με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων, που πρέπει:
•
Να είναι κατάλληλη να δεχθεί δεδομένα από τουλάχιστον τέσσερα αισθητήρια μέτρησης,
ανάλογα με την διαμόρφωση, του ιδίου είδους ή και διαφορετικών παραμέτρων.
•
Να έχει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες όμοιες μονάδες για την δημιουργία
δικτύων μετρήσεων.
•

Να διαθέτει κάρτα επικοινωνίας .
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•
Να διαθέτει κάρτα έγκαιρης προειδοποίησης και συνεχούς πληροφόρησης για την
κατάσταση λειτουργίας των αισθητήρων και την απαίτηση σε τεχνική υποστήριξη.
•
Να έχει την δυνατότητα να δεχθεί τέσσερις ή περισσότερες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους
για την τοποθέτηση και άλλων υπαρχόντων αισθητηρίων ή συστημάτων μέτρησης, του ίδιου ή και
άλλων κατασκευαστών.
•
Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τέσσερις επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα
προγραμματισμού τους για χρήση ως alarm ή άλλως, και δυνατότητα επέκτασης και με άλλες
επαφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του χειριστή.
•

Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20C - +55C

•

Τροφοδοσία/Ισχύς: 100 - 240V AC, 50/60Hz / 2.000VA

•

Να έχει μεταλλικό περίβλημα με αντιδιαβρωτική προστασία

•
Να συνοδεύεται από ειδικό προστατευτικό κάλυμμα, καθώς και όλα τα απαραίτητα για την
εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του.
Οθόνη απεικόνισης μετρήσεων, που πρέπει:
•

Να είναι αποσπώμενη και εύκολα μετακινούμενη,

•
Να λειτουργεί σε συνεργασία με τη μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων στην οποία έχει
προσαρτηθεί, εμφανίζοντας τις μετρήσεις του συγκεκριμένου σημείου σε έγχρωμη οθόνη
γραφικών, με λειτουργία αφής (touch screen)
•

Να εμφανίζει στην οθόνη γραφικές απεικονίσεις μέχρι και 4 παραμέτρων ταυτόχρονα.

•
Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης για χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM),
για ασύρματη επικοινωνία ,για τον προγραμματισμό του συστήματος, και τη μετάδοση δεδομένων
από απόσταση.
• Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστο 15MB για την αποθήκευση των δεδομένων
• Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας Ethernet για την απευθείας σύνδεση με Η/Υ για την συλλογή των
δεδομένων (μετρήσεις, σφάλματα).
• Να διαθέτει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20C - +55C
• Να διαθέτει τροφοδοσία από την μονάδα τοποθέτησης αισθητηρίων
• Να είναι από ABS πλαστικό με αντιδιαβρωτική προστασία
3) Μονάδα Ελέγχου Μοντέλου Διεργασίας Νιτροποίησης
Όλα τα δεδομένα θα συλλέγονται σε ειδική μονάδα ελέγχου του μοντέλου βελτιστοποίησης
νιτροποίησης – απονιτροποίησης, η οποία, με βάση τα δεδομένα αυτά, θα αποφασίζει σε
πραγματικό χρόνο για τη διεργασία (νιτροποίηση ή απονιτροποίηση) και για το χρόνο κάθε
διεργασίας. Η μονάδα, με βάση τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, πρέπει:




Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί σήματα εισόδου για τα παρακάτω μεγέθη:
- Συγκέντρωση αμμωνιακών και νιτρικών των δεξαμενών βιολογίας
- Συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου και τιμή θερμοκρασίας στις δεξαμενές
Να έχει τη δυνατότητα να στείλει ως σήματα εξόδου τα παρακάτω μεγέθη:
-

Κατάσταση λειτουργίας φυσητήρων αερισμού (on/off) για τις δύο δεξαμενές SBR
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Υπολογισθέντα Setpoint του Διαλυμένου Οξυγόνου για τις δύο δεξαμενές SBR

Να διαθέτει διεπαφή επικοινωνίας μέσω RS485/422
Να έχει παθητική, μέσω αέρα, ψύξη της CPU
Να έχει συσκευή αποθήκευσης μνήμης τουλάχιστον 2GB
Να έχει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 6MB
Να είναι συμβατό με περιβάλλον Microsoft Windows 8
Να έχει θερμοκρασιακή λειτουργία από 0 – 55 °C
Να έχει βαθμό προστασίας IP20
Να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει περισσότερα μοντέλα βελτιστοποίησης, όπως μοντέλο
διεργασίας νιτροποίησης, απονιτροποίησης, επαμφοτερίζουσας ζώνης κλπ

Ο ΠΥ έχει υποχρέωση για διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε και πλήρη
πρόσβαση εξ αποστάσεως και τοπικά στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες μέσα στο οποιο συμπεριλαμβάνεται και
διάστημα δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
Προυπολογισμός 67.000 ευρώ ( Στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η
συντήρηση του καθώς και όλα τα αναλώσιμα και χημικά που θα απαιτηθούν για όλο το
διάστημα της σύμβασης).

6.3 Εκκένωση, καθαρισμός, συντήρηση και επανεκκίνηση δύο Χωνευτών
Για την επεξεργασία της ιλύος έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην Ε.Ε.Λ.ΑΙΝΕΙΑ δύο (2)
μεσοφιλικοί (35 οC) αναερόβιοι χωνευτές διαμέτρου 13m, ωφέλιμου βάθους 12m και όγκου 1.592
m3 έκαστος.
Η κατασκευή των Χωνευτών ολοκληρώθηκε το 1997 και τέθηκαν σε λειτουργία ως εξής :
Χωνευτής Α : το 2014
Χωνευτής Β : το 2017
Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης μονώσεων, εσωτερικής
εποξειδικής- στεγανωτικής βαφής και αναβάθμισης εξοπλισμού. Το σύστημα ανάμιξης/θέρμανσης
της ιλύος εντός του χωνευτή είναι τύπου ΗΕΑΤΜΙΧ και έγινε η τροποποίηση του από πνευματικού
τύπου (κομπρεσέρ) σε μηχανικού τύπου (με δύο αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος, φυγοκεντρικού
τύπου).
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαπιστώνει ότι, κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα προκύψει η
ανάγκη εκκένωσης, καθαρισμού και συντήρησης των χωνευτών, διαδοχικά, βάσει της ορθής
τεχνικής πρακτικής, για τη συντήρηση δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προγραμματιστεί και θα εκκινήσει η διαδικασία παύσης λειτουργίας,
εκκένωσης και καθαρισμού κάθε χωνευτή διαδοχικά, σε συνεννόηση με την ΕΕΠΠ.
Η εκκένωση, η επισκευή και ο καθαρισμός των δύο χωνευτών θα προγραμματιστεί κατά προτίμηση
και εφόσον δεν διαπιστωθούν ενδιάμεσα συμβάντα, σε περιόδους σε περιόδους που θα κριθούν
κατάλληλες κατόπιν της έγκρισης της ΕΕΠ .
Πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕΠΠ
αναλυτική Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι και διαδικασίες
αραίωσης, ψύξης, αδρανοποίησης, εκκένωσης, καθαρισμού, επιθεώρησης, συντήρησης και
αποκατάστασης, καθώς και επανεκκίνησης και θέσης σε αποδοτική λειτουργία κάθε δεξαμενής.
Στις εκθέσεις αυτές θα γίνεται σαφής αναφορά στα μέσα που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για τις εν
λόγω διαδικασίες (προσωπικό και εξοπλισμός) και ιδιαίτερα θα αναφέρονται θέματα ασφαλείας
κατά την αδρανοποίηση (gas-free) με χρήση αδρανούς αερίου, τα οποία θα πιστοποιούνται από
εξειδικευμένο φορέα, με παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Θα περιλαμβάνεται αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών. Θα κατατεθεί επίσης Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
Συνοπτικά οι διαδικασίες μπορούν να περιγραφούν ως εξής:
Αραίωση των χωνευτών με προσθήκη επεξεργασμένων λυμάτων και παύση της θέρμανσης. Το
σύστημα ανάδευσης παραμένει σε λειτουργία. Ταυτόχρονη παρακολούθηση της μείωσης της
συγκέντρωσης στερεών στην εκροή. Ακολουθείται σταδιακή μείωση της τροφοδοσίας ιλύος σε
συνδυασμό με την τροφοδοσία επεξεργασμένων λυμάτων, έτσι ώστε η μείωση της φόρτισης
στερεών να μην υπερβαίνει το 10 % ημερησίως. Εκτιμώμενη διάρκεια 20 ημέρες. Παρακολουθείται
η μείωση της συγκέντρωσης εξόδου και γίνεται εκτίμηση του νεκρού όγκου, με βάση τη θεώρηση
αντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης. Παρακολουθεί ο τεχνικός αδρανοποίησης.

Στη συνέχεια, ψύξη της δεξαμενής χώνευσης με χρήση επεξεργασμένων λυμάτων και συνεχής
παρακολούθηση της συγκέντρωσης εξόδου. Το σύστημα ανάδευσης παραμένει σε λειτουργία.
Υπολογίζεται ο υπολειπόμενος νεκρός όγκος σε σχέση με τον αρχικώς υπολογισθέντα. Η
διαδικασία διατηρείται, έως ότου η απόπλυση δεν έχει πλέον ουσιαστικό αποτέλεσμα
απομάκρυνσης στερεών. Σύμφωνα με την εμπειρία στην εκκένωση των εν λόγω χωνευτών
εκτιμάται ότι αρκεί η πενταπλή ανανέωση του ενεργού όγκου. Ο τεχνικός αδρανοποίησης
επεμβαίνει και αναλαμβάνει, όταν διαπιστωθεί, ότι ο υπό εκκένωση χωνευτής δεν διασφαλίζει την
απαιτούμενη υπερπίεση βιοαερίου (πριν η πίεση στον θόλο καταστεί μικρότερη από αυτή στο
αεριοφυλάκιο που εξυπηρετεί).
Οι γραμμές βιοαερίου του χωνευτή απομονώνονται και ακολουθεί διαδικασία αδρανοποίησης.
Ακολουθούνται οι οδηγίες του πιστοποιημένου τεχνικού αδρανοποίησης. Σύμφωνα με αυτές,
αφαιρείται ο θόλος και αρχίζει η διαδικασία υποβίβασης της στάθμης του χωνευτή. Η ταχύτητα
υποβίβασης της στάθμης δεν υπερβαίνει τα δύο μέτρα ανά ημέρα.
Μετά την εκκένωση ακολουθεί η διαδικασία επιθεώρησης και συντήρησης του χωνευτή. Ιζήματα
και προϊόντα καθαρισμού απομακρύνονται μέχρι τελικής διάθεσης, σύμφωνα με τις γενικότερες
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Ο εξοπλισμός καθαρίζεται, επισκευάζεται ή αντικαθίσταται στο πλαίσιο των γενικότερων
καθηκόντων του Αναδόχου.
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Δικλείδες οι οποίες δεν επιδιορθώνονται θα αντικατασταθούν, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Η θερμομόνωση της οροφής ή/και των τοιχίων του χωνευτή επισκευάζονται ή αντικαθίστανται,
όπου απαιτείται. Τα ειδικά τεμάχια και οι σωληνώσεις αποσυναρμολογούνται καθαρίζονται,
επισκευάζονται (αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και επανεγκατάσταση) ή αντικαθίστανται, όπου
απαιτείται, και εγκαθίστανται εκ νέου. Τα εγκιβωτιζόμενα τεμάχια αποκαθίστανται. Αντικατάσταση
εγκιβωτισμένων τεμαχίων δεν αναμένεται και δεν προσμετράται.
Στα πλαίσια των γενικότερων υποχρεώσεων του αναδόχου ενδέχεται να προκύψουν τα εξής:




Διαβρώσεις και ανάγκες επισκευής σκυροδεμάτων σε αναερόβιο περιβάλλον
Eξωτερικές αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων
Αποκαταστάσεις φθαρμένων εσχαρωτών δαπέδων και μεταλλικών καλυμμάτων

Επίσης, θα αποκατασταθούν οι γειώσεις όλων των μεταλλικών μερών του εγκατεστημένου
μηχανολογικού εξοπλισμού, και θα γίνει έλεγχος αντίστασης γείωσης.
Για την πληρέστερη περιγραφή της μονάδας χώνευσης γίνεται παραπομπή στα σχέδια του
Μητρώου του έργου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν, όσο αυτό είναι δυνατό, μέτρα
ώστε οι ανωτέρω εργασίες εκκένωσης να έχουν την ελάχιστη δυνατή επιρροή στην εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης. Είναι ευνόητο ότι κατά τη διάρκεια των
εργασιών θα εντατικοποιηθεί η λειτουργία της αφυδάτωσης, ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί την
παραγόμενη ιλύ.
Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα
με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τους υπευθύνους
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Προϋπολογισμός : 45.000 ευρώ ανά Χωνευτή
Χρονοδιάγραμμα: Ο καθαρισμός των Χωνευτών θα γίνει στη διάρκεια της σύμβασης, διαδοχικά
και μετά από σχετική εντολή της ΕΕΠΠ.
Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης 3 μήνες μετά τη σχετική εντολή της ΕΕΠΠ
Υλοποίηση σε 4 μήνες από την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης
Δοκιμαστική λειτουργία 2 μηνών μετά τον καθαρισμό και τη θέση σε αποδοτική λειτουργία

6.4 Βελτίωση συστήματος απαγωγής ιλύος από την πρωτοβάθμια καθίζηση
Λόγω μικρής διατομή των αγωγών απαγωγής ιλύος από την Δεξαμενή Πρωτοβάθμιας καθίζησης,
παρατηρούνται συχνές εμφράξεις, που απαιτούν πρόσθετες επεμβάσεις.
Για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι αναγκαία η εγκατάσταση νέου αγωγού διαμέτρου
φ250 από το κέντρο της ΔΠΚ κατευθείαν στο Α/Σ τροφοδοσίας παχυντών.
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Για την υλοποίηση του έργου , απαιτείται η θραύση του πυθμένα της ΔΠΚ, ακτινικά σε μήκος
περίπου 12 μέτρων, εκσκαφή ανάμεσα στη ΔΠΚ και το Α/Σ τροφοδοσίας παχυντών και θραύση του
τοιχίου του Α/Σ, στο σημείο που θα απολήγει ο νέος αγωγός. Τέλος, θα γίνει εκ νέου σκυροδέτηση
του πυθμένα της ΔΠΚ επάνω από το νέο αγωγό, αποκατάσταση του σκάμματος και στεγανοποίηση
των οπών στα τοιχία.
Λίγο πριν από την απόληξη του νέου αγωγού στο Α/Σ τροφοδοσίας παχυντών θα πρέπει να
εγκατασταθεί και μαχαιρωτή βάνα φ250, με πρόβλεψη επιμήκυνσης του άξονα χειρισμού, ώστε να
γίνεται ο χειρισμός της από την επιφάνεια του εδάφους.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα προηγηθεί η εκκένωση τη ΔΠΚ, κατά την οποία μέρος των
αποθηκευμένων λυμάτων της δεξαμενής θα οδηγηθούν, με εξωτερική αντλία, προς τη βιολογική
επεξεργασία. Το μεγαλύτερο μέρος της εναπομένουσας ιλύος θα οδηγηθεί, κατόπιν αραίωσης με
νερό, μέσω του ενδιάμεσου αντλιοστασίου προς πάχυνση. Η ιλύς που θα αντληθεί με το
αποφρακτικό βυτιοφόρο θα απορριφθεί στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας παχυντών και θα
οδηγηθεί στον παχυντή Β.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα που θα κριθεί κατάλληλο
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΛ κατόπιν έγκρισης της ΕΕΠ

προκειμένου να

Προϋπολογισμός : 20.000 ευρώ
Χρονοδιάγραμμα: Η Βελτίωση του συστήματος απαγωγής ιλύος θα γίνει στη διάρκεια της
σύμβασης, μετά από σχετική εντολή της ΕΕΠΠ.
Υλοποίηση σε 2 μήνες από την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης
Δοκιμαστική λειτουργία 2 μηνών μετά την ολοκλήρωση του έργου

6.5 Έργα αντιστήριξης στα αντλιοστάσια Τριλόφου (ΑΑ76) και Πλαγιαρίου (ΑΑ72)
Στα αντλιοστάσια Τριλόφου και Πλαγιαρίου έχουν παρατηρηθεί αποσαθρώσεις των γειτνιαζόντων
πρανών, με αποτέλεσμα την είσοδο ογκωδών λίθων και χωμάτων στα περιφραγμένα οικόπεδα των
αντλιοστασίων. Για την αποφυγή κατολισθήσεων είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων
αντιστήριξης,
Αντλιοστάσιο Πλαγιαρίου
Το αντλιοστάσιο είναι κτισμένο στην αριστερή όχθη στενής κοιλάδας ρέματος συνεχούς ροής. Οι
πλαγιές είναι κατάφυτες, τα εδάφη συγκρατούνται σχετικά καλά, όμως, σε περιπτώσεις μεγάλου
ύψους υετού, υπάρχουν κατολισθήσεις. Προτείνεται η κατασκευή νέου, ενισχυμένου τοιχίου, στο
ίχνος του παλαιού, αλλά μεγαλύτερου καθ’ ύψος και πλάτος.
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Αντλιοστάσιο Τριλόφου
Το πρόβλημα της αποσάθρωσης και εισόδου φερτών υλικών υπάρχει στην ΒΔ πλευρά του
οικοπέδου, η οποία είναι η μόνη που βρίσκεται υψηλότερα του οικοπέδου. Το έδαφος της
πλευράς αυτής είναι ευάλωτο σε διάβρωση και πρέπει να στηριχτεί, περίπου στο ίχνος του
υφιστάμενου τοιχίου, αλλά κατά αρκετά μεγαλύτερο ύψος και πλάτος
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000 ευρώ ανά αντλιοστάσιο
Χρόνος εκτέλεσης: Περάτωση εντός 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
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6.6 Αναβάθμιση Συστημάτων Τηλεχειρισμού - Τηλεπαρακολούθησης
Η αναβάθμιση των συστημάτων τηλεχειρισμού - τηλεπαρακολούθησης περιλαμβάνει την
αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76
και την υποβολή πρότασης αναβάθμισης του SCADA του κέντρου ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

6.6.α. Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού Αντλιοστασίων ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76

Τα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης (ΑΑ) του Νέου Ρυσίου (ΑΑ69), Τριλόφου (ΑΑ72) και Πλαγιαρίου
(ΑΑ76), εντάχθηκαν, το 2016, στην λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Αίνεια και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Τουριστικών Περιοχών. Προκειμένου να είναι
εφικτή η εποπτεία τους από το Κέντρο Ελέγχου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, εγκαταστάθηκε σύστημα scada,
κατάλληλο για τα δεδομένα των συγκεκριμένων αντλιοστασίων και αντικαταστάθηκε το σύστημα
επικοινωνίας τους, από VHF, σε 3G, για το νέο σύστημα SCADA. Η λειτουργία των ΑΑ69, ΑΑ72,
ΑΑ76 είναι η κλασική λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης, με βάση τη στάθμη λυμάτων.
Στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης των αντλιοστασίων, θα γίνει αναβάθμιση τη λειτουργικότητας
τους, έτσι ώστε να εξομοιωθούν με τα υπόλοιπα αντλιοστάσια των Τουριστικών Περιοχών και να
ενταχθούν στο ενιαίο σύστημα SCADA, του κέντρου ελέγχου της ΕΕΛΑ, που περιλαμβάνει τις
επιμέρους μονάδες του βιολογικού σταθμού και τα υπόλοιπα αντλιοστάσια αποχέτευσης
τουριστικών περιοχών. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν, ενδεικτικά, είναι:












Τροποποιήσεις καλωδιώσεων των κυκλωμάτων αυτοματισμού ώστε
να υπάρχει
εναρμόνιση με τα κυκλώματα αυτοματισμού των υπολοίπων αντλιοστασίων.
Αντικατάσταση των υφιστάμενων PLC, όμοια με των υπολοίπων αντλιοστασίων, έτσι ώστε
να είναι πιο ομαλή η ένταξή τους στο σύστημα επικοινωνιών και στο SCADA, ο
προγραμματισμός τους και η τεχνική υποστήριξη τους (κοινά ανταλλακτικά, κοινό
λογισμικό, ενιαία φιλοσοφία).
Ανάπτυξη προγραμματισμού λειτουργίας, όπως γίνεται και στα υπόλοιπα αντλιοστάσια.
Βελτίωση της βασικής επικοινωνίας τους είτε με αναβάθμιση τoυ 3G για κάλυψη των νέων
δεδομένων, είτε με εγκατάσταση σταθερής τηλεφωνίας και χρήση DSL-VPN. Τα τέλη
σύνδεσης βαραίνουν την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Εφαρμογή εφεδρικής επικοινωνίας, όπως και στα υπόλοιπα αντλιοστάσια, με χρήση GPRS.
Ανάπτυξη των δεδομένων των τριών αντλιοστασίων στο SCADA, σε επίπεδο χειρισμού,
εποπτείας, συναγερμών, γραφημάτων και αρχειοθετήσεων, όμοια με τα υπόλοιπα
αντλιοστάσια.
Ενημέρωση - εκπόνηση σχεδίων, ένταξη στις υπάρχουσες περιγραφές του συστήματος
αυτοματισμού.
Τεκμηρίωση του έργου, που θα περιλαμβάνει σχέδια (έντυπα και σε ηλεκτρονική μορφή
από το πρόγραμμα παραγωγής τους), προγράμματα (σε ηλεκτρονική μορφή από το
πρόγραμμα παραγωγής τους), εγχειρίδια, οδηγίες ρυθμίσεων του εξοπλισμού, όπως π.χ.
router και γενικά ότι απαιτείται για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του έργου.
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοίων προδιαγραφών με αυτά των υπολοίπων
αντλιοστασίων αποχέτευσης τουριστικών περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σχετικά με την αντοχή του σε διαβρωτικά αέρια και, πιο συγκεκριμένα, στο
υδρόθειο.
6.6.β. Υποβολή Πρότασης Αναβάθμισης του SCADA του Κέντρου Ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Στο κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αίνεια, υπάρχει το σύστημα
εποπτείας και ελέγχου, σύστημα SCADA, για το βιολογικό σταθμό και για τα Αντλιοστάσια
Αποχέτευσης των Τουριστικών Περιοχών. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι hot redundant με δομή
Server- Client και περιλαμβάνει από πλευράς βασικού εξοπλισμού, τα κάτωθι:
 Δυο (2) server HP, τύπου Prolite ML350, με λειτουργικό Windows 2008 Server R2
 Δυο (2) client HP, τύπου Z420, με λειτουργικό Windows 7 Professional SP2
To πρόγραμμα του SCADA είναι to Genesis 32 version 9.22 του οίκου ICONICS. Επίσης, στους server
υπάρχει και το ειδικό software EverRun του οίκου Marathon για την επίτευξη Fault-Tolerance.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει την αναβάθμιση του συστήματος SCADA του
κέντρου ελέγχου της ΕΕΛΑ. Θα πρέπει να συντάξει και να παραδώσει τεχνική έκθεση με προτάσεις
αναλυτικές τόσο στο τεχνικό όσο και στο οικονομικό μέρος, για την αναβάθμιση του συστήματος,
που θα περιέχουν από την πιο απλή αναβάθμιση του SCADA software, έως τη πιο σύνθετη, με νέο
εξοπλισμό (πχ servers) και software.
Τα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα είναι παρομοίων προδιαγραφών και καλύτερων
τεχνικών χαρακτηριστικών από αυτά που θα αντικατασταθούν. Τo SCADA software θα είναι
νεότερης έκδοσης, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, είτε με αναβάθμιση του υφιστάμενου είτε με
αντικατάστασή του από νέο, άλλης εταιρείας. Επιπρόσθετα, η τελικώς αποδεκτή πρόταση που θα
εφαρμοστεί θα περιλαμβάνει και βελτιώσεις στην εφαρμογή του SCADA στο κέντρο ελέγχου, όπως
π.χ. στις αναφορές και στην απομακρυσμένη πρόσβαση, που θα εξειδικευτούν μέσω της
συνεργασίας αναδόχου – ΕΥΑΘ ΑΕ. Θα περιλαμβάνει πρόταση υλοποίησης μηχανισμού αυτόματης
παραγωγής αναφορών με τα λειτουργικά δεδομένα του εξοπλισμού (ωρομετρήσεις λειτουργίας
Η/Μ εξοπλισμού, κ.λπ.), για τις διάφορες περιοχές έργου.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διπλή επικοινωνία με τα αντλιοστάσια (Wifi,
ADSL – GPRS) καθώς και η ένταξη των τριών αντλιοστασίων αποχέτευσης ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76.

Η βέλτιστη τεχνικοοικονομική πρόταση, σχετικά με τα πραγματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις της
εγκατάστασης θα επιλεχθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η
υλοποίηση της πρότασης, για αναβάθμιση του SCADA του Κέντρου Ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, δεν
αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου εκτός από τις βοηθητικές εργασίες που τυχόν θα
χρειαστούν, για την ενοποίηση των δύο συστημάτων.
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Η αναβάθμιση του Συστήματος Αυτοματισμού των Αντλιοστασιών ΑΑ69, ΑΑ72, ΑΑ76 θα
ολοκληρωθεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης, ενώ η υποβολή της πρότασης
αναβάθμισης του SCADA του Κέντρου Ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ θα κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: 60.000 ευρώ

6.7 Επικαιροποίηση και εκπόνηση- σχεδίων Μητρώου της ΕΕΛ Αίνεια και των 14 παρελκομένων
Αντλιοστασίων
Σχεδιαστικές αποτυπώσεις
Εισαγωγή
Είναι ανάγκη, η υφιστάμενη κατάσταση των αντλιοστασίων ευθύνης της ΕΕΛΑ, να αποτυπωθεί
σχεδιαστικά με τον βέλτιστο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η τρισδιάστατη
αποτύπωση διαφόρων σημείων της ΕΕΛΑ του συνόλου των αντλιοστασίων.
Περιγραφή υφιστάμενης σχεδιαστικής αποτύπωσης
Πέραν τούτου, όμως, ε Είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν οι εγκαταστάσεις με τρόπο τέτοιον,
ώστε να είναι τα σχέδια δυναμικά τροποποιήσιμα και να περιλαμβάνουν αποτελεσματικά όλη την
σχεδιαστική προϊστορία των διατάξεων.
Παραδοτέα του έργου
Η εκτέλεση της εργασίας σχεδιαστικής αποτύπωσης έχει ως απαραίτητο παραδοτέο
σχέδια τρισδιάστατα, αναγνωρισμένων format (dwg, dxf, iges κλπ), τα οποία θα είναι δομημένα με
σχεδιαστικές στρώσεις (layer) και θα περιέχουν τα υφιστάμενα εξαρτήματα ως τρισδιάστατα
μοντέλα από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες των εταιρειών, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ποιότητα των
σχεδίων θα είναι τέτοια, ώστε σε κάθε αποτυπούμενη περιοχή και σε όποιο σημείο της και εάν
επιλεγεί, να δίδει λεπτομέρειες και ανάλυση τέτοιες, ώστε να παράγονται ορθά μηχανολογικά
σχέδια, όπως προβλέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Τα αντικείμενα που θα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται βάσει
των κωδικοποιήσεων που ισχύουν για την εγκατάσταση και τα εξαρτήματά της και, εάν δεν
προβλέπεται ήδη κάτι σχετικό, να εκτελεστεί η αντίστοιχη ένταξη στην κωδικοποίηση αυτήν.
Τα σχέδια, στην προαναφερθείσα μορφή, θα πρέπει να καλούνται εύκολα μέσω του εκάστοτε
λογισμικού συντήρησης.
Μετατροπές, αντικαταστάσεις και κάθε είδους μεταβολές θα προτείνονται και θα
πραγματοποιούνται επί των σχεδίων αυτών με ταυτόχρονη ενημέρωσή τους. Η εκάστοτε υλική
κατάσταση, τόσο από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς όσο και από πλευράς ταυτοποίησης των
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υλικών, θα πρέπει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά επί των εκάστοτε πλέον προσφάτων
σχεδιαστικών στρώσεων του αντίστοιχου τρισδιάστατου ηλεκτρονικού αρχείου Κάθε μεταβολή του
εξοπλισμού θα αποτυπώνεται στα τρισδιάστατα σχέδια, κατά τη διάρκεια της πενταετίας
Το κόστος της τρισδιάστατης σχεδιαστικής αποτύπωσης του συνόλου των αντλιοστασίων
εκτιμάται περί τις 30000 ευρώ. ανά αντλιοστάσιο).Το κόστος αποτύπωσης εσωτερικών διατάξεων
της ΕΕΛΑ ποικίλλει, αναλόγως προς την έκταση των αποτυπώσεων που θα αποφασιστεί να
εκτελεστούν και το είδος της αποτυπούμενης διάταξης, και προϋπολογίζεται, αντιστοίχως, δαπάνη
50000 ευρώ κατ’ανώτατο.
Το κόστος αποτύπωσης περιοχών της ΕΕΛΑ επιμερίζεται ενδεικτικά, αλλά όχι ως προς την
ανάθεση, στις λειτουργικές περιοχές της ως εξής:












Περιοχή Εισόδου Λυμάτων ….............................................................................4000 ευρώ
Περιοχή εισόδου βοθρολυμάτων ........................................................................4000 ευρώ
Περιοχή Πρωτοβάθμιων Καθιζήσεων ................................................................3000 ευρώ
Περιοχής Βιοαντιδραστήρων .............................................................................. 5000 ευρώ
Περιοχή Δευτεροβάθμιων καθιζήσεων. ............................................................4000 ευρώ
Περιοχή Απολύμανσης - εξόδου …...................................................................... 6000 ευρώ
Χωνευτές και δαυλός (συμπ. του συστεγαζόμενου χώρου καυστήρα) …......... 5000 ευρώ
Αφυδάτωση ...................................................................................................... 6000 ευρώ
Προπαχύνσεις και μεταπαχύνσεις ...................................................................... 4000 ευρώ
Υδραυλικά δίκτυα (λυμάτων, λυματολάσπης, υδάτων) ..................................... 5000 ευρώ
ΑΔΕΛ , διαχυτήρες και σημαντήρες..................................................................... 4000 ευρώ

Χρόνος περάτωσης των σχεδιαστικών αποτυπώσεων
Ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης του έργου.
Συνολικός Προυπολογισμός : 80.000

Σελίδα 142

6.8 Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης - Βελτιστοποίηση Ενεργειακού Αποτυπώματος ΕΕΛ
«ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης
Εκφρασμένος στόχος της πενταετούς λειτουργίας είναι η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής
ώστε αρχικά να καταστεί δυνατή η ενεργειακή παρακολούθηση της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των
δεκατεσσάρων (14) Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης,
προκειμένου στη συνέχεια, και έπειτα από την ανάλυση των δεδομένων που θα έχουν καταγραφεί,
να επιτευχθεί μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και μείωση του περιβαλλοντικού και
ενεργειακού αποτυπώματός τους, μέσω στοχευμένων επεμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Π.Υ. αρχικά καλείται να μελετήσει και να εγκαταστήσει (έπειτα από σύμφωνη
γνώμη της ΕΕΠΠ σε πρόταση που θα υποβάλει) σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (EnMS), σε
συνδυασμό με την εγκατάσταση των απαραίτητων μετρητικών διατάξεων. Στη συνέχεια, ο Π.Υ.
καλείται να μελετήσει, να προτείνει βελτιώσεις και ενδεχόμενα να υλοποιήσει (μετά από έγκριση
της ΕΥΑΘ Α.Ε.) λειτουργικές παρεμβάσεις και πρόσθετες περιφερειακές επεμβάσεις, προκειμένου
να βελτιστοποιήσει το ενεργειακό ισοζύγιο. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
1. Εισαγωγή
Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης / (Energy Management System EnMS) για την Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ και τα Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης. Ο σκοπός
του EnMS θα είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας της Ε.Ε.Λ.
«ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να είναι δυνατή
η έγκαιρη και ασφαλής παρακολούθηση των ενεργειακών παραγωγών και καταναλώσεων.
Η ανάπτυξη του EnMS θα συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικών,
θερμικών μεγεθών καθώς και την εγκατάσταση μετρητών βιοαερίου, όπου απαιτείται, ώστε να
αποτυπώνονται πλήρως τα ενεργειακά ισοζύγια (ηλεκτρικά και θερμικά) καθώς και το ισοζύγιο
αερίων καυσίμων. Η κύρια χρήση του EnMS, μέσω κατάλληλου λογισμικού, θα είναι η καταγραφή,
η οργάνωση και η αναφορά της ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στα
Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, η εξαγωγή ανηγμένων καταναλώσεων και η
σύγκριση αυτών με καθορισμένους δείκτες (KPIs – Key Performance Indicators).
Την υλοποίηση του EnMS θα ακολουθήσει μία περίοδος μετρήσεων και καταγραφών της
λειτουργίας ενός έτους, με σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων της λειτουργίας και
την τελική σύγκριση με τους προκαθορισμένους δείκτες KPI. Στη συνέχεια θα εκπονηθούν
εναλλακτικά λειτουργικά σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας. Τα σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας
θα αξιολογηθούν πριν από την εφαρμογή τους στη Εγκατάσταση, με τη βοήθεια δυναμικού
μοντέλου προσομοίωσης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης θα συμβάλουν
στην αναθεώρηση και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος καθώς και του αποτυπώματος
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διοξειδίου του άνθρακα (energy – carbon footprint) της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

2. Γενική Περιγραφή Ενεργειακού Αποτυπώματος της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ εξυπηρετεί την επεξεργασία των λυμάτων των
Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης. Οι μετρήσεις, οι αναφορές και τα λειτουργικά
συμπεράσματα που θα πραγματοποιούνται μέσω του ολοκληρωμένου EnMS θα στοχεύουν στην
διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας της Εγκατάστασης
(εκροές, ιλύς, λοιπά παραπροϊόντα, απαέρια, θόρυβος), με παράλληλη βελτίωση των ενεργειακών
της καταναλώσεων.
Η Εγκατάσταση αποτελείται από συστήματα και στάδια επεξεργασίας που διαθέτουν επιμέρους
και ποικίλους καταναλωτές (ηλεκτρικούς, βιοαερίου, θερμότητας). Οι κύριοι καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας, στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, είναι οι επιφανειακοί αεριστές που βρίσκονται στην
περιοχή αερισμού, οι οζονιστήρες, που βρίσκονται στην περιοχή της απολύμανσης, και οι αντλίες
ανακυκλοφορίας, που είναι εγκατεστημένες στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας
ιλύος, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το έργο της διαρκούς ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος
στις δεξαμενές αερισμού.
Το βιοαέριο, το οποίο παράγεται στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης ιλύος, καταναλώνεται στον
καυστήρα βιοαερίου, όπου η παραγόμενη θερμότητα προσάγεται στους χωνευτές για τη θέρμανση
της ιλύος. Μέρος της παραγόμενης θερμότητας αξιοποιείται και για τη θέρμανση του κτιρίου
διοίκησης της ΕΕΛ, κατά τη χειμερινή περίοδο.
Τα αντλιοστάσια αποτελούνται από διατάξεις αντλητικών συστημάτων διαφόρων μεγεθών, με
παρόμοια όμως φιλοσοφία λειτουργίας. Στα αντλιοστάσια, οι καταναλωτές είναι αποκλειστικά
ηλεκτρικοί (π.χ. ηλεκτροκινητήρες αντλιών, αναδευτήρες, κ.λπ.), ενώ έξι (6) από αυτά διαθέτουν
και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση
βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Μετρήσεις ηλεκτρικών καταναλώσεων
Οι μετρήσεις του συστήματος διαχείρισης ενέργειας EnMS θα πραγματοποιούνται για όλες τις
μορφές ενέργειας της Εγκατάστασης, οι οποίες είτε παρέχονται από κοινωφελή δίκτυα (ΔΕΔΔΗΕ),
είτε παράγονται και καταναλώνονται εντός της εγκατάστασης.
Ο κεντρικός σταθμός μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ είναι το
σημείο διασύνδεσης του δικτύου Μέσης Τάσης του κοινωφελούς παρόχου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.). Στην
κεντρική παροχή χαμηλής τάσης υπάρχει ήδη τοποθετημένος κεντρικός μετρητής/αναλυτής
ενέργειας, ο οποίος θα συνδεθεί στο EnMS και θα συγκεντρώνει δεδομένα για περαιτέρω
επεξεργασία και ανάλυση. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στην μέτρηση ηλεκτρικών δεδομένων,
όπως ηλεκτρικής ισχύος, τάσης, ενέργειας, συντελεστή ισχύος, αρμονικών, κ.λπ. Αντίστοιχοι
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μετρητές ενέργειας έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί και στα τέσσερα πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια
αποχέτευσης (ΑΑ21, ΑΑ22, ΑΑ28, ΑΑ29).
Τα καταγραφόμενα δεδομένα θα απεικονίζονται σε σχετικά γραφήματα, σε πραγματικό χρόνο,
αλλά το σύστημα θα μπορεί και να εξάγει αναφορές με συγκεντρωτική επεξεργασία των
δεδομένων σε σχετικά χρονικά διαστήματα (π.χ. ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως και ετησίως).
Προκειμένου να παρακολουθούνται και να καταγράφονται τα ενεργειακά ισοζύγια των
συστημάτων και ο συσχετισμός κατανάλωσης ενέργειας/απωλειών χαμηλής τάσης, θα πρέπει να
λαμβάνονται από το EnMS όλα τα απαραίτητα δεδομένα.
Σε όλους τους Γενικούς Πίνακες διανομής Χαμηλής Τάσης θα πραγματοποιούνται μετρήσεις
ηλεκτρικών παραμέτρων με την χρήση νέων μετρητικών διατάξεων, που θα εγκατασταθούν στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης. Τα εν λόγω όργανα μέτρησης ηλεκτρικών παραμέτρων θα
μεταδίδουν δεδομένα μέσω του υφιστάμενου βρόχου του SCADA. Επιπλέον, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, μπορεί να πραγματοποιούνται μετρήσεις ηλεκτρικών παραμέτρων και στα
περισσότερα κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCCs), για παράδειγμα, σε εκείνα όπου παρουσιάζονται
τα υψηλότερα φορτία ή διακυμάνσεις φορτίων. Οι παράμετροι που θα μετρώνται θα είναι κατά
κύριο λόγο η ένταση ρεύματος, η τάση, η ισχύς, η ενέργεια και ο συντελεστής ισχύος.
Όλα τα μετρητικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα επικοινωνούν με τους τοπικούς ελεγκτές
και το κεντρικό σύστημα διαχείρισης SCADA και τα δεδομένα τους θα μεταφέρονται από εκεί προς
τον διακομιστή του EnMS.

4. Μετρήσεις παραγωγής θερμότητας
Παραγωγή θερμότητας λαμβάνει χώρα στην Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ σε μία κύρια μονάδα, τον λέβητα.
Το σύστημα του καυστήρα-λέβητα παράγει θερμότητα από την καύση βιοαερίου για τις ανάγκες
θέρμανσης των χωνευτών ιλύος.
Οι μετρήσεις θα συγκρίνονται με την κατανάλωση βιοαερίου στον καυστήρα του λέβητα. Το
σύστημα διαχείρισης ενέργειας θα έχει την ικανότητα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μετρητικά
δεδομένα και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους υπολογισμούς.
Τα δεδομένα των θερμοκρασιών και της παροχής αερίων καυσίμων και νερού θα λαμβάνονται από
τοπικά όργανα και θα κοινοποιούνται μέσω του βρόγχου του SCADA λειτουργίας στο διακομιστή
του EnMS.

5. Μετρήσεις κατανάλωσης θερμότητας
Κύριος καταναλωτής θερμότητας στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ είναι οι δύο (2) χωνευτές. Οι μετρήσεις θερμικής
ενέργειας θα πραγματοποιούνται για κάθε χωνευτή με την χρήση ενός παροχομέτρου και δύο
αισθητηρίων θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής νερού (δηλαδή δύο παροχόμετρων και
τεσσάρων αισθητηρίων θερμοκρασίας για το σύστημα των δύο χωνευτών). Οι τιμές των
μετρήσεων θα λαμβάνονται από το υφιστάμενο σύστημα SCADA και οι τελικοί υπολογισμοί θα
πραγματοποιούνται στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας EnMS.
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6. Μετρήσεις παραγωγής και αποθήκευσης βιοαερίου
Το βιοαέριο παράγεται στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης. Οι μετρήσεις από τα παροχόμετρα
βιοαερίου θα λαμβάνονται στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας EnMS.
Το παραγόμενο βιοαέριο από τους χωνευτές αποθηκεύεται προσωρινά, πριν από την διάθεσή του,
σε ένα αεριοφυλάκιο. Η στάθμη του αεριοφυλακίου παρακολουθείται από μετρητές στάθμης
υπολογιζόμενης από την φόρτιση ελατηρίου μεταξύ εσωτερικής – εξωτερικής μεμβράνης. Τα
δεδομένα αυτών των μετρήσεων θα λαμβάνονται από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας με σκοπό
να απεικονίζεται δυναμικά η πραγματικά αποθηκευμένη ποσότητα βιοαερίου. Τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του αεριοφυλακίου θα χρησιμοποιούνται για τους αλγόριθμους υπολογισμού.
7. Μετρήσεις κατανάλωσης βιοαερίου
Στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, η κατανάλωση βιοαερίου πραγματοποιείται στο σύστημα καυστήρα - λέβητα για
την θέρμανση των χωνευτών και την θέρμανση του κτιρίου διοίκησης. Οι μετρήσεις θα
πραγματοποιούνται μέσω του παροχομέτρου της τροφοδοσίας του καυστήρα.
8. Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) προϋποθέτει την
ακριβή γνώση των επιμέρους καταναλώσεων και την διοχέτευσή τους σε ένα ενοποιημένο
σύστημα, το οποίο θα παρουσιάζει τις επιμέρους καταναλώσεις ενέργειας ανά κέντρο κόστους
ενέργειας, με επιμερισμό των συνολικών καταναλώσεων ανά περιοχή έργου. Για το λόγο αυτό, θα
εγκατασταθούν περαιτέρω μετρητές ενέργειας ανά περιοχή έργου, καθώς και ειδική πλατφόρμα
για τη διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το
θερμικό φορτίο στην περιοχή των χωνευτών, καθώς και την παραγωγή-κατανάλωση του
παραγόμενου βιοαερίου, θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη εγκατεστημένες μετρητικές διατάξεις και
όπου απαιτείται θα αντικατασταθούν ή/και θα προστεθούν νέες.
Α. Κέντρα Κόστους Ενέργειας
Στην παρούσα κατάσταση, στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στα αντλιοστάσια, είναι εγκατεστημένοι συνολικά
πέντε (5) μετρητές ενέργειας. Συγκεκριμένα, στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ έχει εγκατασταθεί, στην κεντρική
παροχή χαμηλής τάσης, αναλυτής ενέργειας της εταιρείας Janitza (μοντέλο UMG 511) ο οποίος,
μεταξύ άλλων, καταγράφει τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης, ενώ της ίδιας
εταιρείας μετρητές (μοντέλο UMG 96 RM-E) για την καταγραφή της ενεργειακής τους
κατανάλωσης έχουν εγκατασταθεί και στα τέσσερα πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια, τα οποία είναι
τα εξής: Αντλιοστάσιο Περαίας (ΑΑ22), Αντλιοστάσιο Κάτω Αγ. Τριάδας (ΑΑ21), Αντλιοστάσιο Άνω
Αγ. Τριάδας (ΑΑ28) και Αντλιοστάσιο Μηχανιώνας (ΑΑ29).
Ο χωρισμός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ σε κέντρα κόστους ενέργειας θα ακολουθήσει, κατ’ αντιστοιχία, τη
φιλοσοφία που ήδη υπάρχει για τον διαχωρισμό του έργου σε περιοχές. Οι περιοχές έργου στις
οποίες θα εγκατασταθούν τοπικοί μετρητές ενέργειας, ενδεικτικά, είναι:


Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
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Προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων
Δεξαμενή Πρωτοβάθμιας Καθίζησης - Δεξαμενή Εξισορρόπησης Βοθρολυμάτων
Αερισμός
Δεξαμενές Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας
Απολύμανση (μέσω Οζόνωσης)
Χωνευτές
Αφυδάτωση
Κτήριο Διοίκησης

Β. Προδιαγραφές Πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης
Η πλατφόρμα της Ενεργειακής Διαχείρισης, για την παρακολούθηση και ανάλυση σε πραγματικό
χρόνο της της ηλεκτρικής κυρίως κατανάλωσης αλλά και της θερμικής ενέργειας, θα πρέπει να
είναι συμβατή με το πρότυπο ISO 50001 και να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής δυνατότητες και
χαρακτηριστικά:






Λήψη και ανάλυση δεδομένων
Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από διάφορους τύπους αισθητηρίων
Επεκτασιμότητα
Μοντελοποίηση κατανάλωσης ενέργειας συναρτήσει όλων των μεταβλητών που την
επηρεάζουν
Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου

Ο εξυπηρετητής στον οποίο θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει τις ελάχιστες
προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κατασκευαστή της πλατφόρμας που τελικά θα επιλεγεί.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ικανότητα αποθήκευσης της πλατφόρμας, ή οποία θα
πρέπει να είναι επαρκής για την αποθήκευση όλων των σχετικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
Εκτός από την εγκατάσταση του συστήματος, στις συμβατικές υποχρεώσεις του ΠΥ
συμπεριλαμβάνονται, με δαπάνες του, τα εξής:
- Η αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών της προς υλοποίηση πλατφόρμας, σε κάθε
περίπτωση που απαιτείται, για την βελτίωση ή για την επίτευξη των λειτουργιών που έχουν
περιγραφεί
- Η μέριμνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία της πλατφόρμας, για την εκπαίδευση
του αρμόδιου προσωπικού του στις υπάρχουσες αλλά και νέες λειτουργίες του λογισμικού, η
οποία θα γίνεται με την παρουσία στελεχών της ΕΥΑΘ
- Η φροντίδα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, για την υποστήριξη και συντήρηση
της πλατφόρμας
- Η μέριμνα ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης σύνδεσης της ΕΕΠΠ στην
πλατφόρμα μέσω Διαδικτύου (από κοινό φυλλομετρητή ιστοσελίδων), προκειμένου να
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λαμβάνονται απομακρυσμένα οι διάφορες αναφορές του συστήματος αλλά και να είναι δυνατή η
πρόσβαση στις φόρμες του συστήματος, μέσω κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης
- Τέλος, ο Π.Υ., με δαπάνες του, θα πρέπει κατά την έναρξη του έργου να εξασφαλίσει τον
απαραίτητο αριθμό αδειών για τη χρήση της πλατφόρμας, τόσο για το προσωπικό του, όσο και για
την ΕΕΠΠ.

9. Χρονική Εξέλιξη
Ο Π.Υ., το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει πρόταση
προς έγκριση στην ΕΕΠΠ, με τις προτεινόμενες προς υλοποίηση λύσεις.
Έπειτα από την οριστικοποίηση της τελικής λύσης και την έγκρισή της από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η δράση
θα αρχίσει να υλοποιείται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες. Στον επόμενο
μήνα θα ακολουθήσει εκπαίδευση, ως προς τη λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας, του
αρμόδιου προσωπικού του Π.Υ., παρουσία στελεχών της ΕΥΑΘ.
Στις αρχές κάθε έτους, ή και συχνότερα εφόσον ζητηθεί από την ΕΕΠΠ, θα υποβάλλεται από τον
Π.Υ. ετήσια έκθεση ενεργειακής κατάστασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα
αναμενόμενα οφέλη, για τα ενεργειακά δεδομένα, με αναφορές που θα έχουν προκύψει από το
σύστημα.
10. Αναμενόμενα Οφέλη
Αναφορικά με την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει, με τη χρήση του συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης (EnMS), αναμένεται να είναι της τάξης του 1% της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνεται, μέσω της συνεχούς βελτιστοποίησης της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και
εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας, έπειτα από παρακολούθηση και ανάλυση των
ενεργειακών δεδομένων.

Προϋπολογισμός: 63.000 ευρώ
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6.9 Επέκταση Υφιστάμενου Λογισμικού Συντήρησης (AIMMS) και Επικαιροποίηση
Πληροφοριακής Βάσης

1. Αντικείμενο
Στο κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ, είναι εγκατεστημένο και σε
χρήση λογισμικό παρακολούθησης και προγραμματισμού της συντήρησης, για την ΕΕΛ και τα
Αντλιοστάσια Αποχέτευσης των Τουριστικών Περιοχών. Στην παρούσα ΤΠ περιγράφεται, εκτός από
τα χαρακτηριστικά του, η επέκταση της χρήσης του ανωτέρω εγκατεστημένου λογισμικού για
χρήση σε φορητές συσκευές, καθώς και οδηγίες στις οποίες θα στηριχτεί ο Π.Υ. για την περαιτέρω
αναδιοργάνωση της συντήρησης, καθώς και την πλήρη επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης
του λογισμικού, με όλα τα στοιχεία του υπάρχοντος εξοπλισμού και των μονάδων (καρτέλες
εξοπλισμού, τεχνικά χαρακτηριστικά, εγχειρίδια, τεχνικά σχέδια, άδειες, πιστοποιητικά, κ.λπ.),
σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στην ΤΠ2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Το λογισμικό οργάνωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών συντήρησης (CMMS) για τον
εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των 14 αντλιοστασίων τουριστικών περιοχών
Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιείται είναι το AIMMS, της εταιρείας «ATLANTIS Engineering». Η
ΕΥΑΘ Α.Ε. χρησιμοποιεί το εν λόγω λογισμικό για τον εξοπλισμό διαφόρων εγκαταστάσεών της. Για
το σκοπό αυτό, το λογισμικό βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή (cloud
server), μισθωμένο από την ΕΥΑΘ, στον οποίο η πρόσβαση γίνεται μέσω συνδέσεων στο Διαδίκτυο.
Στην παρούσα κατάσταση, για την τήρηση των στοιχείων/δεδομένων συντήρησης της ΕΕΛ
«ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων, το λογισμικό AIMMS είναι εγκατεστημένο σε τοπικό εξυπηρετητή
που στεγάζεται εντός του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Ο Π.Υ. θα μεριμνήσει για την
μεταφορά όλων των δεδομένων από την τοπική βάση του λογισμικού προς το κεντρικό –
Διαδικτυακό σύστημα, με στόχο την απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε και μόνο με τη
χρήση σύνδεσης Διαδικτύου και κοινού περιηγητή Ιστού. Τα δεδομένα θα αφορούν σε
καταχωρημένα στοιχεία εξοπλισμού, εργασιών, προγραμμάτων και οδηγιών προληπτικής
συντήρησης και βλαβών.
Έπειτα από την μεταφορά και μόνο σε περίπτωση που για λόγους μειωμένης ταχύτητας σύνδεσης
στο Διαδίκτυο η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, η εφαρμογή θα παραμείνει
εγκατεστημένη στον εξυπηρετητή της εγκατάστασης και θα λειτουργεί από εκεί. Στην περίπτωση
αυτή, ο Π.Υ., σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, θα μεριμνήσει για εβδομαδιαία
μεταφορά, με αυτοματοποιημένο τρόπο, αντιγράφου των δεδομένων του λογισμικού στους
Διαδικτυακούς εξυπηρετές της ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ, μέσω της ΕΕΠΠ, θα έχει πρόσβαση και στην τοπική
αλλά και στη Διαδικτυακή Βάση.
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Α. Δυνατότητες και Χαρακτηριστικά Υφιστάμενου Λογισμικού Συντήρησης
Μερικές από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού AIMMS, ανά κατηγορία,
δίνονται στη συνέχεια:
Μητρώο Εξοπλισμού








Προσδιορισμός θέσης των μηχανημάτων και χρέωσής τους σε κέντρα κόστους και γραμμές
παραγωγής
Κατηγοριοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού ανάλογα με τον τύπο
Ανάλυση δομής μηχανής (τμήματα – υποτμήματα)
Γενικά στοιχεία μηχανής (Λήξη εγγύησης, Κατασκευαστής, Αντιπρόσωπος, Serial Number, κλπ)
Παραμετρικός προσδιορισμός Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Τήρηση ανταλλακτικών μηχανής
Καταχώριση πολλαπλών σχεδίων, αρχείων (κειμένου, πολυμέσων, κ.λπ.).

Διορθωτική Συντήρηση














Τήρηση αρχείου τεχνιτών και διαχείριση ειδικοτήτων τεχνιτών
Παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών
Καταγραφή εργασιών συντήρησης (βλάβες, διορθωτικές ενέργειες, έργα)
Αυτοματοποίηση επιλογής μηχανών, τεχνιτών, στοιχείων βλάβης
Δυνατότητα ανεξάρτητης παρακολούθησης κάθε τύπου εργασιών (εκκρεμότητες, έργα,
ασφάλεια, προληπτική)
Φιλτράρισμα των εργασιών για συγκεκριμένο κέντρο κόστους, γραμμή παραγωγής, μηχανή,
ημερολογιακή περίοδο
Έλεγχος των εγγυήσεων των μηχανημάτων
Παρακολούθηση “ανοικτών” βλαβών
Καθορισμός προτεραιοτήτων
Έκδοση εντολών εργασίας
Τήρηση πλήρους ιστορικού για κάθε εργασία:
- Περιγραφή εργασίας
- Τεχνίτες – χρόνοι εργασίας
- Χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά
- Δένδρο βλαβών
- Εξωτερικοί συνεργάτες
- Νεκροί χρόνοι
Αναλυτική παρακολούθηση κόστους εργασιών.

Προληπτική Συντήρηση



Ορισμός της περιόδου επανάληψης ημερολογιακά ή βάσει ωρών λειτουργίας
Έκδοση αναλυτικών εντολών εργασίας (οδηγίες, τεχνίτες, ανταλλακτικό, σχέδια κλπ.)
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Παρακολούθηση “ανοικτών εκκρεμών” προγραμμάτων
Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου προγραμματισμού και παρακολούθησης των προγραμμάτων
Προϋπολογιστικός σχεδιασμός προληπτικής συντήρησης
Απολογιστική παρακολούθηση κόστους, χρόνου, απόδοσης
Χρήση μοντέλου βελτιστοποίησης: Βέλτιστη περίοδος συντήρησης/αντικατάστασης
μηχανημάτων
Παρακολούθηση των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν σε κάθε μηχανή
Παρακολούθηση κόστους προληπτικής συντήρησης (ανταλλακτικά, εργατικά, εξωτερικοί
συνεργάτες)
Εκτέλεση επόμενων προγραμμάτων συντήρησης κλπ.
Δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης προληπτικών ελέγχων
Άμεση εισαγωγή των δεδομένων από τους ελέγχους, μέσω barcode readers
Ορισμός ελάχιστων και μέγιστων ορίων για τις τιμές κάθε ελέγχου
Παρακολούθηση των ορίων ελέγχου και άμεση έκδοση εντολών εργασίας σε περίπτωση
παραβίασής τους
Δυνατότητα ρύθμισης των μηχανών (calibration)
Σύνδεση του συστήματος και άμεση λήψη σχημάτων από μηχανισμούς ελέγχου που είναι
εγκατεστημένοι στα μηχανήματα (συχνότητες ταλαντώσεων, πιέσεις, θερμοκρασίες).

Ανταλλακτικά – Εργαλεία





















Αυτόματη γεννήτρια κωδικών ανταλλακτικών
Κατηγοριοποίηση βάσει τύπου ανταλλακτικού (π.χ. ταινίες, ρουλεμάν, ιμάντες κλπ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο ανταλλακτικού (απεριόριστος αριθμός)
Πολλαπλές μονάδες μέτρησης (τεμάχια, κουτί, kg, κλπ)
Ορισμός εναλλακτικών ανταλλακτικών
Τήρηση πολλαπλών αποθηκών
Καταχώριση ελάχιστης – μέγιστης ποσότητας ανταλλακτικού σε κάθε αποθήκη
Προσδιορισμός θέσης ανταλλακτικού στην αποθήκη (θέση, ράφι)
Τήρηση εναλλακτικών προμηθευτών ανταλλακτικών
Διαμόρφωση αιτήσεων προμήθειας ανταλλακτικών, βάσει της ελάχιστης και μέγιστης
ποσότητας ασφάλειας
Διαβάθμιση επιπέδων έγκρισης προμήθειας
Διαχείριση – εκτέλεση παραγγελιών
Παραλαβή ανταλλακτικών και ενημέρωση ποσότητας στην αποθήκη
Δυνατότητα ενημέρωσης τιμής ανταλλακτικού από τις προμήθειες
Αξιολόγηση προμηθευτών
Απογραφή αποθήκης ανταλλακτικών
Ταχύτατη διαμόρφωση αιτήσεων χορήγησης από τους τεχνίτες
Άμεση ετοιμασία των αιτήσεων χορήγησης από τον αποθηκάριο
Εξαγωγή ανταλλακτικού: αυτόματη χρέωση όλων των ανταλλακτικών σε επίπεδο μηχανής,
γραμμής και κέντρου κόστους.
Ταυτόχρονη ενημέρωση των καρτελών των μηχανών για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούν
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Έλεγχος στάθμης αποθεμάτων
Μοντέλο βελτιστοποίησης αποθεμάτων.

Διαχείριση Συντήρησης











Θέσπιση – παρακολούθηση δεικτών
Καθορισμός στόχου
Επιλογή τύπου δεδομένων (π.χ. βλάβες ή προληπτική)
Ορισμός χρονικού διαστήματος – μονάδας χρόνου
Τρεις τύποι γραφημάτων: Γραμμικό, Ραβδόγραμμα, Πίτα
Σύγκριση τιμών αντίστοιχης περιόδου
Συγκρίσεις μηχανών – κέντρων κόστους
Μορφοποίηση εμφάνισης γραφημάτων
Διαχείριση πρωτογενών δεδομένων (φίλτρα, ταξινόμηση, ομαδοποίηση)
Δυνατότητα εξαγωγής σε excel.

Β. Επέκταση Υφιστάμενου Λογισμικού Συντήρησης
Σε πολλές περιπτώσεις, η φύση της συντήρησης δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων των
εργαζομένων της συντήρησης στην λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της συντήρησης πεδίου (σε εξωτερικούς χώρους), ή της
συντήρησης μηχανών που βρίσκονται σε συνεργεία εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας.
Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, ο μεγάλος όγκος των δεδομένων, που κρίνεται αναγκαίο να
καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα, δημιουργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες δεν
μπορούν να υποστηριχθούν και, επιπρόσθετα, η αξιοπιστία των συλλεγόμενων δεδομένων είναι
συνήθως χαμηλή, με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων στη συνέχεια, τα οποία απαιτούν
πολλαπλάσιο χρόνο για την διόρθωσή τους.
Με την επέκταση της χρήσης του λογισμικού συντήρησης σε φορητές συσκευές (μέσω του AIMMS
Mobile), η συντήρηση οργανώνεται πληροφοριακά αρτιότερα και πληρέστερα. Απλοποιώντας και
αυτοματοποιώντας το σύνολο των διαδικασιών της συντήρησης επιτρέπεται η χρήση του ακόμα
και σε δύσκολες συνθήκες. Ταυτόχρονα μειώνεται δραματικά ο χρόνος εκτέλεσης των διαδικασιών
και αυξάνεται η αξιοπιστία των συλλεγόμενων δεδομένων.
Το AIMMS Mobile, με τη χρήση ασύρματων συσκευών Android, παρέχει τη δυνατότητα για:







Δήλωση βλαβών από απομακρυσμένο χρήστη
Ανάθεση εντολών εργασίας σε τεχνίτες
Παρακολούθηση προσωπικών εντολών εργασίας
Διαχείριση ομάδας εργασίας για κάθε εντολή (ένταξη- αποχώρηση)
Καταγραφή χρόνων έναρξης και λήξης μίας εργασίας συντήρησης
Διεξαγωγή προληπτικών επιθεωρήσεων – συντηρήσεων.
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Η εφαρμογή AIMMS είναι πλήρως Web based και απαιτεί απλά τη χρήση ενός φυλλομετρητή,
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κανενός plug-in ή άλλου λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

Γ. Επικαιροποίηση Πληροφοριακής Βάσης
Στην παρούσα κατάσταση, στο λογισμικό συντήρησης AIMMS, που λειτουργεί στο κέντρο ελέγχου
της εγκατάστασης, είναι καταχωρημένος ο εγκατεστημένος στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στα 14
αντλιοστάσια των τουριστικών περιοχών. Τα διαστήματα συντήρησης ανά περιοχή και κατηγορία
εξοπλισμού αλλά και ο επιμέρους εξοπλισμός έχουν επίσης οριστεί και βάσει αυτών προκύπτει ο
χρονοπρογραμματισμός της συντήρησης. Οι πληροφορίες, όμως, που είναι καταχωρημένες με τη
μορφή επισυναπτόμενων αρχείων, όσον αφορά τα εγχειρίδια του εξοπλισμού, τα τεχνικά σχέδια,
τις υφιστάμενες άδειες που απαιτούνται από την νομοθεσία, κ.λπ. ανά περιοχή έργου, είναι
ελλιπής.
Με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της συντήρησης και τη δημιουργία
ενός κεντρικού αποθετηρίου εξοπλισμού και σχεδίων για ολόκληρο το έργο, αλλά και την
καταχώρηση αδειών λειτουργίας, πιστοποιητικών, σχεδίων εκτάκτων αναγκών, κ.ο.κ., το λογισμικό
AIMMS θα πρέπει να συμπληρωθεί/επικαιροποιηθεί. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να
αναδιοργανωθεί η καταχώρηση του εξοπλισμού, με βάσει τους ακόλουθους στόχους και τα όσα
περιγράφονται στην ΤΠ2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, αξιοποιώντας και το ψηφιακό υλικό που θα
παραχθεί από την ολοκλήρωση του πρόσθετου έργου που αφορά την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης (βλ. ΤΠ6.7). Επίσης, θα συμπληρωθεί η λειτουργία αποθήκης με
αναλώσεις αλλά και γενικότερη διαχείριση των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων.
Δ. Περαιτέρω Αναδιοργάνωση της Συντήρησης
Για την περαιτέρω αναδιοργάνωση της συντήρησης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της
θα δοθεί έμφαση σε όσα αναφέρονται στην ΤΠ2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, αλλά και στα
παρακάτω:
α. Αποτύπωση εξοπλισμού (Η/Μ) και τεχνικών χαρακτηριστικών
Η δομημένη αποτύπωση και κωδικοποίηση του εξοπλισμού αποτελεί τη βάση για την ταχύτατη
πρόσβαση σε λειτουργικά και ιστορικά δεδομένα του συστήματος.
Στο AIMMS θα αποτυπώνεται η δομή εξοπλισμού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των αντλιοστασίων με τις
εξής ενέργειες:
1. Καταγραφή του εξοπλισμού (μηχανές) με το Serial Number, περιγραφή και τα πλήρη τεχνικά
τους χαρακτηριστικά, σχέδια, οδηγίες, εγχειρίδια χρήσης σε pdf ή άλλη μορφή
2. Χωροταξική κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού (θέσεις μηχανών) σε δενδροειδή δομή, βάσει του
κωδικού θέσης (P&I) και της περιγραφή θέσης
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3. Καταγραφή των μετακινήσεων εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται) μεταξύ θέσεων και τήρησή
ιστορικού τους
4. Κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού σε τύπους μηχανών (πχ. αντλίες, κινητήρες, μειωτήρες, κ.λπ.)
5. Διαμόρφωση λίστας τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε μονάδας εξοπλισμού, βάσει του τύπου της
6. Διαμόρφωση λίστας τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε θέσης, βάσει του τύπου της
7. Αναφορές στοιχείων ανά μονάδα εξοπλισμού ή θέση.
β. Διορθωτική Συντήρηση (Άμεση / Αναβαλλόμενη)
Η συστηματική καταγραφή των εργασιών διορθωτικής συντήρησης θα επιτρέψει την
αποτελεσματική ανάλυση των βλαβών και τη σταδιακή εξάλειψη των απωλειών που προκαλούν.
Στο AIMMS θα εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες καταγραφής της διορθωτικής συντήρησης:
1. Αναλυτική καταγραφή βλαβών (συμβάντα άμεσης αντιμετώπισης) και εκκρεμοτήτων (συμβάντα
που μπορούν να αναβληθούν πρόσκαιρα) ανά μηχανή με στοιχεία:








Ημερομηνία και ώρα δήλωσης
Αναλυτική περιγραφή συμβάντος
Φωτογραφίες που περιγράφουν το πρόβλημα
Ημερομηνία και ώρα έναρξης εκτέλεσης της επιδιόρθωσης
Φωτογραφίες κατά την επιδιόρθωση
Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης των επιδιορθώσεων.
Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν – αναλώθηκαν (βλ. Παράγραφο δ παρακάτω).

2. Παρακολούθηση εργασιών διορθωτικής συντήρησης μέσω καταλόγου εργασιών
Για την απλοποίηση της καταγραφής των παραπάνω στοιχείων θα χρησιμοποιείται, από τα
συνεργεία συντήρησης, η εφαρμογή AIMMS Mobile σε φορητές συσκευές (tablet ή κινητά
τηλέφωνα) κατάλληλων προδιαγραφών, η προμήθεια των οποίων αποτελεί μέρος της
συγκεκριμένης δράσης. Μέσω της εφαρμογής, η αποτύπωση των εργασιών θα γίνεται επιτόπου,
αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο.
γ. Προληπτική Συντήρηση
Η πρόληψη αποτελεί τη βασικότερη αρχή κάθε αποτελεσματικού συστήματος συντήρησης. Στο
AIMMS θα εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες καταγραφής της προληπτικής συντήρησης:
1. Καταγραφή των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης ανά μονάδα εξοπλισμού, με στοιχεία
όπως:
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Περιγραφή-κωδικός προγράμματος
Συχνότητα (ημερολογιακή ή βάσει μετρητή)
Οδηγίες
Απαραίτητα ανταλλακτικά
Σχέδια, εγχειρίδια σε pdf ή άλλη μορφή, κ.λπ.
Επιθυμητές μετρήσεις.

2. Καταγραφή μετρητών και συσχέτισή τους με τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης
3. Παρακολούθηση επερχόμενων εργασιών συντήρησης μέσω καταλόγου εργασιών
4. Καταγραφή εκτελέσεων των εργασιών προληπτικής συντήρησης με στοιχεία:






Ημερομηνία & ώρα έναρξης εκτέλεσης
Φωτογραφίες κατά την εκτέλεση
Ημερομηνία & ώρα ολοκλήρωσης των επιδιορθώσεων
Εκτέλεση οδηγιών & καταχώρηση μετρήσεων εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται)
Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν – αναλώθηκαν (βλ. παράγραφο δ).

Για την απλοποίηση της καταγραφής των παραπάνω στοιχείων (βλ. παράγραφο γ4) θα
χρησιμοποιείται, από τα συνεργεία συντήρησης, η εφαρμογή AIMMS Mobile σε φορητές συσκευές
(tablet ή κινητά τηλέφωνα) κατάλληλων προδιαγραφών, όπως και στη διορθωτική συντήρηση.
δ. Ανταλλακτικά/Αναλώσιμα
Η οργανωμένη διαχείριση των ανταλλακτικών/εργαλείων/αναλωσίμων διασφαλίζει έλεγχο στην
αποθήκη, ταχύτητα στη διακίνηση υλικών και βέλτιστη υποστήριξη των συνεργείων.
Στο AIMMS θα παρακολουθούνται τα αποθέματα κρίσιμων ανταλλακτικών της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των
αντλιοστασίων, με τις εξής ενέργειες:
1. Κωδικοποίηση κρίσιμων ανταλλακτικών με στοιχεία:
• Κωδικό – περιγραφή
• Μονάδες μέτρησης
• Ελάχιστα επιθυμητά αποθέματα (ασφαλείας)
2. Παραλαβές ανταλλακτικών από προμηθευτές
3. Απογραφή ανταλλακτικών στην αποθήκη της ΕΕΛ
4. Αναλώσεις ανταλλακτικών για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης (βλ. παραγράφους β1 & γ4
παραπάνω)
5. Παρακολούθηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας.
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Για την απλοποίηση της καταγραφής των παραπάνω στοιχείων (βλ. γ3, δ4 παραπάνω) θα
χρησιμοποιείται, από τα συνεργεία συντήρησης, η εφαρμογή AIMMS Mobile σε φορητές συσκευές
(tablet ή κινητά τηλέφωνα) κατάλληλων προδιαγραφών.

ε. Αναφορές Συντήρησης
Από το AIMMS θα εξάγονται οι ακόλουθες αναφορές παρακολούθησης της πορείας των
συντηρήσεων στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και στα αντλιοστάσια:
1. Αναφορά εργασιών των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση
2. Απολογιστική αναφορά εκτέλεσης εργασιών - αφορά τις εργασίες που εκτελέστηκαν ή
ολοκληρώθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα (Μηνιαία ή 1 δεκαπενθήμερη)
3. Ιστορικό μηχανής με πλήρη λίστα εργασιών (διορθωτικής ή προληπτικής), καθώς και
ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν
4. Αναφορά παρακολούθησης στάθμης κρίσιμων ανταλλακτικών για την αναπλήρωσή τους
(Μηνιαία ή 15 κεκαπενθήμερη).
3. Υποχρεώσεις Π.Υ.
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, καθώς και στην ΤΠ2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ο
Π.Υ. με δαπάνες του υποχρεούται:
- Να διατηρεί, να ενημερώνει και να επικαιροποιεί τις ενότητες του κεντρικού πληροφοριακού
συστήματος. Υποχρεούται δε να επικαιροποιεί τα αρχεία του εξοπλισμού, των προγραμμάτων
τακτικής προληπτικής συντήρησης και των αποθηκών, όποτε παρουσιαστεί κάποια αλλαγή,
απουσία / έλλειψη ή κατόπιν υπόδειξης της ΕΕΠΠ
- Για την εισαγωγή των βασικότερων δεικτών απόδοσης (KPI) στο λογισμικό συντήρησης, για την
αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος συντήρησης, βάσει των διεθνών προτύπων (ΕΝ
15341, ISO 14224, VDI 2893). Οι κατ’ ελάχιστον δείκτες απόδοσης που θα ενσωματωθούν στο
υπάρχον λογισμικό συντήρησης, κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών, θα είναι οι Τ1, Τ6 και
Τ17 (MTBF) του BS EN 15341:2007. Η τελική επιλογή των κατάλληλων KPIs θα διαμορφωθεί
κατόπιν πρότασης του Π.Υ. και σε συμφωνία με τις υποδείξεις της ΕΕΠΠ και θα μπορεί να
συμπληρώνεται/τροποποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με δαπάνες κι έξοδα του Π.Υ.
Κάθε δραστηριότητα συντήρησης θα πρέπει να κατατάσσεται σε μια από τις κατηγορίες
συντήρησης, δηλαδή Τακτική, Προληπτική ή Έκτακτη Συντήρηση. Για την παρακολούθηση της
συντήρησης θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να περιλαμβάνονται οι δείκτες παρακολούθησης: α)
συχνότητα βλαβών, β) εκτελεσθείσες εργασίες και γ) ανεκτέλεστες εργασίες. Τα αποτελέσματα θα
αναφέρονται από τον Π.Υ., στις μηνιαίες εκθέσεις Λειτουργίας και Συντήρησης.
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- Να αναβαθμίζει και να επεκτείνει τις λειτουργίες του υφιστάμενου λογισμικού, σε κάθε
περίπτωση που απαιτείται, για την βελτίωση ή για την επίτευξη των λειτουργιών που έχουν
περιγραφεί.
- Να μεριμνά, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού συντήρησης, για την
εκπαίδευση του προσωπικού του στις υπάρχουσες αλλά και σε νέες λειτουργίες του λογισμικού, η
οποία θα γίνεται με την παρουσία στελεχών της ΕΥΑΘ.
- Να φροντίζει, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την υποστήριξη και συντήρηση
του λογισμικού.
-Τέλος, ο Π.Υ. με δαπάνες του θα πρέπει, κατά την έναρξη του έργου, να εξασφαλίσει τον
απαραίτητο αριθμό αδειών για τη χρήση του λογισμικού, καθώς και των φορητών συσκευών για
την εγκατάστασή του, με βάση τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ακόλουθο πίνακα:

1. Άδειες χρήσης AIMMS Web

• Αριθμός αδειών χρήσης AIMMS Web:
Τρέχον Συμβόλαιο στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ: 2 άδειες χρήσης
Αφορά σε ταυτόχρονους χρήστες της επιτόπου διαχείρισης του έργου,
π.χ. καταχωρήσεις εργασιών, διαμόρφωση προγραμμάτων συντήρησης,
διαχείριση ανταλλακτικών, αναφορές, κ.λπ.

* Αγορά μίας (1) επιπλέον νέας άδειας χρήσης για τις ανάγκες απομακρυσμένης
πρόσβασης στελεχών της ΕΕΠΠ του Έργου, π.χ. λήψη αναφορών, παρακολούθηση
έργου, δήλωση εκκρεμοτήτων, κ.λπ.

2. Άδειες χρήσης AIMMS Mobile
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• Αριθμός αδειών χρήσης AIMMS Mobile: 5 άδειες χρήσης
Αφορά στη χρήση της εφαρμογής AIMMS Mobile σε φορητές συσκευές (Android
Smartphones) από τα συνεργεία (3 τουλάχιστον άδειες) και την ΕΕΠΠ (2 τουλάχιστον
άδειες), για την επιτόπου διαχείριση εργασιών συντήρησης π.χ. Άμεση δήλωση,
καταγραφή χρόνου εκτελέσεων, επιτόπου ολοκληρώσεις εργασιών, ιστορικό
εξοπλισμού, λήψη φωτογραφιών, αναλώσεις και διαχείριση ανταλλακτικών, κ.λπ.

4. Χρονική Εξέλιξη
Ο Π.Υ., το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει πρόταση
προς έγκριση στην ΕΕΠΠ, με τις προτεινόμενες προς υλοποίηση λύσεις.
Έπειτα από την οριστικοποίηση της τελικής λύσης και την έγκρισή της από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η δράση
θα αρχίσει να υλοποιείται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους δέκα (10) μήνες. Στο ανωτέρω
χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης επικαιροποίηση της πληροφοριακής βάσης. Η
εκπαίδευση του αρμόδιου, κάθε φορά, προσωπικού του Π.Υ., θα προγραμματίζεται αντίστοιχα με
το στάδιο υλοποίησης που βρίσκεται η δράση και θα πραγματοποιείται παρουσία στελεχών της
ΕΥΑΘ.

Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ

6.10 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φ/Β μονάδας
Στα πλαίσια του διαγωνισμού για τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης και του ανθρακικού
αποτυπώματος από τη λειτουργία της ΕΕΛ Αινεία να κατασκευαστεί με ευθύνη του Π.Υ μονάδα
Φ/Β ισχύος τουλάχιστον 900 kW. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου θα πραγματοποιηθεί
εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, θα είναι ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ
Α.Ε και τα οφέλη από τη λειτουργία του θα τα λαμβάνει η ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ακριβής τελικώς
εγκατεστημένη ισχύς θα προκύψει από τη σχετική τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τον Π.Υ
και ρητή έγκριση από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η διαδικασία αδειοδότησης και σύνδεσης θα γίνει από τον
Π.Υ. με τη συνδρομή της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η μονάδα Φ/Β θα ακολουθεί τις κάτωθι προδιαγραφές:
1. Φ/Β πλαίσια τύπου Half-cut από εταιρεία Tier 1 ή και above Tier 1.
2. Αντιστροφείς (Inverters) ευρωπαίου κατασκευαστή με ενεργητικό σύστημα ψύξης.
3. Βάσεις εν θερμώ γαλβανισμένες ή ηλεκτροστατικά γαλβανισμένες που έχουν υποστεί
γαλβανισμό μετά τη διαμόρφωση τους.
Προϋπολογισμός: 700.000 ευρώ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7. (ΤΠ 7)
Διαχείριση, μεταφορά και διάθεση ιλύος και παραπροϊόντων

Υποχρέωση του Π.Υ., κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αποτελεί η συλλογή, προσωρινή απόθεση,
μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και κάθε είδους
παραπροϊόντων και αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία και συντήρηση των
εγκαταστάσεων (εσχαρίσματα, άμμος, λίπη, επιπλέοντα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια,
εργαστηριακά απόβλητα, προϊόντα καθαρισμού δεξαμενών, υγρών θαλάμων αντλιοστασίων κλπ),
ανεξάρτητα από την ποσότητά τους, η οποία μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τα ποιοτικά και
ποσοτικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων λυμάτων, σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες,
με φροντίδα και δαπάνη του.
Όσον αφορά στη διαχείριση καταργηθέντων υλικών, εφόσον η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν επιθυμεί να τα
αξιοποιήσει διαφορετικά, αυτά θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους υποδοχής.
Όλα τα στοιχεία διαχείρισης των ανωτέρω θα είναι στη διάθεση της ΕΕΠΠ και της ΔΕΑ καθ΄ όλη τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται από τον ΠΥ στην ΕΥΑΘ ΑΕ
κατάλογος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (excel) των παραχθέντων αποβλήτων, στο πλαίσιο
της παροχής υπηρεσιών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συνοδευόμενο από όλα τα
παραστατικά στοιχεία, προκειμένου η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να τα συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση
παραγωγού αποβλήτου προς το αρμόδιο Υπουργείο (ΗΜΑ).
Όλες οι ως ανωτέρω σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένα στην
οικονομική προσφορά του για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ &
Αντλιοστάσια).
Ειδικότερα για τη διαχείριση της ιλύος ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
Υποχρέωση του Π.Υ είναι η παραλαβή-τμηματική φόρτωση, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική
διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται καθημερινά και αποτίθεται προσωρινά, εντός
του χώρου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ, με δική του ευθύνη και δαπάνη.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική
ευθύνη του ΠΥ, η παραλαβή από τους χώρους προσωρινής απόθεσης αφυδατωμένης ιλύος στην
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ των καθημερινά παραγόμενων ποσοτήτων ιλύος μετά από συλλογή:
α) σε κατάλληλους κάδους- container και φόρτωση σε αδειοδοτημένα καδοφόρα οχήματα τύπου
hook lift, τα οποία θα διαθέσει για την συγκεκριμένη εργασία και με τελικό προορισμό τις
εγκαταστάσεις-χώρους αξιοποίησής της ή
β) σε κατάλληλα αδειοδοτημένα φορτηγά, που θα παραμένουν έως την πλήρωση τους με την
παραγόμενη αφυδατωμένη ιλυ (κάτω από την μεταφορική ταινία της μονάδας)
και στη συνέχεια αξιοποίηση τους σε νόμιμα αδειοδοτημένες προς τούτο εγκαταστάσεις-χώρους.
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Ως «Αφυδατωμένη Ιλύς» ορίζεται το παραγόμενο προϊόν της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ), με τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα προς εξέταση από τους υποψηφίους
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ως «Αξιοποίηση» ορίζεται η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος σύμφωνα με τις κείμενες
νομοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισμούς, ενδεικτικά ως:
-καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτικά εργοστάσια, κλπ
-υλικό σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών,
-υλικό σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης,
-υλικό για αποκαταστάσεις εδαφών,
-ως πρόσμικτο εδαφοβελτιωτικών προϊόντων και λιπασμάτων για εφαρμογή σε καλλιέργειες (αλλά
δεν περιλαμβάνεται απευθείας διάθεση ιλύος στη γεωργία)
-κάθε άλλη μέθοδος αξιοποίησης κατάλληλα αδειοδοτημένη ή και συνδυασμός των
προαναφερθεισών μεθόδων.
Η αφυδατωμένη ιλύς, εσχαρίσματα και όλα τα παραπροϊόντα αποτελούν στερεά μη επικίνδυνα
απόβλητα (ΕΚΑ 19 08 05, 19 08 01, 19 08 02) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4042/12.
Η Επιλογή μεθόδου διαχείρισης σύμφωνα με το Ν.4042/12, άρθρο 29, εδ. 2, ισχύει κατά
προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:
α) πρόσληψη
β) προετοιμασία για επαναχτησιμοποίηση
γ) ανακύλωση
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και
ε) διάθεση
Σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 και 28 του Ν. 4042/12, ο παραγωγός αποβλήτων έχει την
υποχρέωση, εφόσον δεν εφαρμόζονται τεχνικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, να
υποβάλλει τα απόβλητα, κατά προτεραιότητα, σε εργασίες ανάκτησης. Αν δεν υποβληθούν σε
εργασίες ανάκτησης, τότε έχει την υποχρέωση να τα διαθέσει με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα και σε συνδυασμό με τα άρθρα 24 και 25 περί ευθύνης του
παραγωγού, ο παραγωγός αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4042/12, όπως
είναι τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την ιεραρχία
διαχείρισης, δηλαδή απαγορεύεται να επιλέγει ως λύση τη διάθεση, εφόσον υπάρχουν οι
προηγούμενες δυνατότητες διαχείρισης, αυτές της ανακύκλωσης και ανάκτησης.
Σε κάθε περίπτωση ο Π.Υ πρέπει να δηλώσει την επιλογή της κατάλληλης μονάδας διαχείρισης, η
έγκριση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ρητώς και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας
αρχή. Επιπλέον ο Π.Υ, μπορεί να συνδυάσει περισσότερες από μία προτάσεις διαχείρισης ιλύος,
αρκεί να μην παρακωλύεται η τακτική και ομαλή απομάκρυνση της καθημερινά παραγόμενης
ιλύος κατόπιν έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος εξ’
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αρχής να υποβάλει συνολικά την πρότασή του με τις μεθόδους που θα ακολουθήσει για τη
διαχείριση της ιλύος και όλα τα απαραίτητα τεχνικά δικαιολογητικά (αναφέρονται παρακάτω).
Η εκτιμώμενη παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος (κατά την περίοδο σύνταξης του παρόντος
τεύχους) είναι κατά μέσο όρο 300 τόνοι μηνιαίως .
Επισημαίνεται ότι ο ως άνω μηνιαίος μέσος όρος ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση
λειτουργίας και είναι πιθανές αυξομειώσεις της ποσότητας. Σε περίπτωση αύξησης των
εισερχόμενων λυμάτων, από πιθανή σύνδεση νέων αποχετευτικών δικτύων, θα αναμένεται
αύξηση της παραγόμενης ποσότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η διακύμανση της παραγόμενης ποσότητας της αφυδατωμένης ιλύος
εξαρτάται από σειρά παραγόντων (ρυπαντικά φορτία εισερχόμενων λυμάτων, καιρικές συνθήκεςβροχοπτώσεις, ρυθμίσεις διεργασιών επεξεργασίας κλπ), δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια
του έτους και είναι αδύνατο να προβλεφτεί με ακρίβεια. Συνεπώς, οι σχετικές ποσότητες είναι
ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές για την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στις κατηγορίες 90513600 (υπηρεσίες απομάκρυνσης ιλύος),
90513700 (υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος) και 90513900 (υπηρεσίες διάθεσης ιλύος) του καταλόγου
CPV (Κανονισμός 213/2008/ΕΚ). Ισχύει, επίσης, η Οδηγία 2008/98/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων, ο
Κανονισμός 166/2006/ΕΚ για την σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων
και τροποποίησης των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ για τις
μεταφορές αποβλήτων, η ΚΥΑ 80568/4225/91 για την εφαρμογή της ιλύος στη γεωργία, οι νόμοι
4014/21-09-11 & 4042/13-02-12, για τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και λοιπές νομοθετικές
διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της υπόψη παροχής υπηρεσιών, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.

2. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μετά την ανάδειξή του, ο Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ) οφείλει :
α) Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλει εγγράφως στην ΕΥΑΘ ΑΕ συγκεκριμένη
προτεινόμενη λύση και μέθοδο (ή μεθόδους) για την αξιοποίηση και τελική διάθεση της
αφυδατωμένης ιλύος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει στο άρθρο 2.2.6. παρ Β1.
β) εντός δύο εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά της ιλύος καθώς και
των οδηγών τους ( διπλώματα οδηγών, αδειες κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
των φορτηγών καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν).
Επίσης σε περίπτωση όπου ο ΠΥ κατά τη διάρκεια της σύμβασης επιθυμεί να χρησιμοποίησει κι
άλλες μονάδες τελικής διάθεσης/αξιοποίησης περάν αυτης/αυτών που έχει καταθέσει σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.6. παρ Β1 κατά την υποβολή των δικααιολογητικών συμμετοχής, τότε θα πρέπει να
υποβάλει τα κατάλληλα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6. παρ Β1) βάσει των οποίων
να προκύπτει ότι διαθέτει επιπλεόν νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νόμιμα
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αδειοδοτημένους χώρους αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος ή ότι συνεργάζεται με
επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νόμιμα
αδειοδοτημένους χώρους αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, και τα οποία σε κάθε περίπτωση
θα εγκριθούν πρώτα από την αναθέτουσα αρχή
Επίσης, σε περίπτωση που ο Π.Υ διαθέτει επιλέον και εγκατάσταση επεξεργασίας, αξιοποίησης της
ιλύος στο εξωτερικό, την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει, στις αναγκαίες αδειοδοτήσεις
περιλαμβάνονται και αυτές της διασυνοριακής μεταφοράς ιλύος στο εξωτερικό.
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά έντυπα, που θα
υποβληθούν σε φάκελο τεχνικής ικανότητας, ο οποίος θα περιέχει:
1.
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου αναφορικά με:
Α) όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση και τις επιχειρήσεις
που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις, έως τον αποδέκτη του τελικού προϊόντος.
Β) τη δέσμευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την
παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος.
2.
Υπεύθυνη Δήλωση του Π.Υ. για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής, από μέρους, του
της προσφερόμενης υπηρεσίας με αναφορά στις απαιτούμενες για την υλοποίησή του
αδειοδοτήσεις (ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταφοράς, άδεια λειτουργίας και απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων ή/και των χώρων αξιοποίησης κλπ) για το σύνολο της
ποσότητας της ιλύος. Επίσης, στη δήλωση θα αναφέρεται η δυνατότητα υποδοχής του χώρου
αξιοποίησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο ΠΥ μπορεί να απομακρύνει την ιλύ σε ημερήσια ή
εβδομαδιαία βάση. Είναι υποχρέωση του Π.Υ. να διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτή καθ΄ όλη τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Οι παραπάνω άδειες θα πρέπει να συνάδουν με την
απαιτούμενη προς αξιοποίηση ποσότητα ιλύος.
3. Αντίγραφα (δεν απαιτούνται επικυρωμένα) όλων των απαιτούμενων αδειών για τα στάδια της
προτεινόμενης μεθόδου. Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν αντίγραφα των επιπλέον προβλεπόμενων
αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Εγκρίσεων
Περιβαλλοντικών Όρων, όπου θα περιγράφονται οι όροι για τη διαχείριση, αξιοποίηση ή/και
επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, των αδειών λειτουργίας των
επιχειρήσεων και των αδειών των απαραίτητων οχημάτων που θεωρούνται κατάλληλα, βάσει
νόμου για την εν λόγω δραστηριότητα.
Για επιπλέον αποδέκτες αξιοποίησης της ιλύος εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλει τις απαιτούμενες
άδειες διασυνοριακής μεταφοράς μετά την υπογραφή της σύμβασης, εντός διαστήματος τριών
μηνών και τις οποίες θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει μόνο κατόπιν έγκρισης από την αναθέτουσα
αρχή.
4. Συμφωνητικά συνεργασίας του Π.Υ. με όλες τις επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις των οποίων θα
οδηγείται προς αξιοποίηση η ιλύς και τις οποίες ο θα περιλαμβάνει στη Δήλωσή του, σε περίπτωση
που δε διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Στα συμφωνητικά θα πρέπει να
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περιλαμβάνονται οι ποσότητες ιλύος για τις οποίες ο Π.Υ θα συνεργασθεί με τις επιχειρήσεις που
δηλώνει ως ανωτέρω, και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά (συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων
που αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του) θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας της ιλύος
που πρόκειται να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση επιπλέον αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος σε εδάφη (για αποκατάσταση
χώρων, πχ λατομεία και όχι για διάθεση στη γεωργία), αντί των ως άνω συμφωνητικών θα
υποβάλλονται σύμβαση/εις του Π.Υ με τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των
χώρων ή /και συμφωνητικά συνεργασίας του με ιδιώτες που διαθέτουν τους χώρους αυτούς. Στα
δικαιολογητικά αυτά θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν, αναφορικά με
τις ποσότητες των προς αξιοποίηση υλικών. Στα συμφωνητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι
ποσότητες της αφυδατωμένης ιλύος για τις οποίες ο Π.Υ. θα συνεργασθεί με τις
επιχειρήσεις/φορείς/ιδιώτες που δηλώνει ως ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά
(συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν χώρους του) θα καλύπτουν το
σύνολο της ποσότητας ιλύος που πρόκειται να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των αδειών από τους φορείς, αυτές μπορούν να
υποβάλλονται μέσα σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση θα
μπορεί ο Π.Υ. να τις χρησιμοποίησει μόνο κατόπιν έγκρισης της αναθέτουσας αρχής.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες για την παραλαβή-τμηματική φόρτωση, μεταφορά και αξιοποίηση και τελική διάθεση της
αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται καθημερινά και αποτίθεται προσωρινά, εντός του χώρου της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και με δική του
ευθύνη. Αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον
πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.):
1. Δαπάνες για την συνεχή, πλήρη, έντεχνη και αποδοτική παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση
της αφυδατωμένης ιλύος. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία
και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισμού, καθώς επίσης και οι τυχόν τροποποιήσεις
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και όλες οι προς τούτο απαιτούμενες μελέτες / αδειοδοτήσεις,
καθώς και τα μέσα φόρτωσης και μεταφοράς που απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη
υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, όλος ο
απαιτούμενος εξοπλισμός και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τα αντίστοιχα υλικά, καθώς και
κάθε άλλη υπηρεσία (π.χ. ενσάκκιση ή άλλη συσκευασία εφόσον απαιτείται ή απαιτηθεί από
αδειοδοτούντες φορείς) ή λειτουργία ή προσωρινή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεών της, ή προμήθεια αλληλένδετη με την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της
αφυδατωμένης ιλύος, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη για την
άρτια, ασφαλή και επιτυχή υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης, σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
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2. Δαπάνες προμήθειας, μίσθωσης, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπών μεταφορικών μέσων, κ.τ.λ. που απαιτούνται ή θα
απαιτηθούν, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, για την αποδοτική παραλαβή, μεταφορά και
αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μονίμως, ή
και όσα άλλα εκτάκτως απαιτηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης επί τόπου της ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης τους.
Τα οχήματα φόρτωσης, μεταφοράς & απόθεσης που θα χρησιμοποιηθούν ή θα μισθωθούν από
τον Π.Υ., θα είναι ειδικά αδειοδοτημένα, είτε φορτηγά ανατρεπόμενα ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ είτε
καδοφόρα, και θα διαθέτουν όλα τα έγγραφα καταλληλότητας (ΚΤΕΟ, κλπ). Όλες οι δαπάνες
συντήρησης και επισκευής τους, τελών, ασφαλίστρων κλπ βαρύνουν τον ΠΥ.
Συγκεκριμένα, για τη συλλογή και μεταφορά της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος
από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, απαιτείται η διάθεση, επί τόπου στην εγκατάσταση:
α) ανοιχτού κάδου-container (για μεταφορά με όχημα τύπου Hook lift) κατάλληλου για την
προσωρινή αποθήκευση 15 περίπου κυβικών ιλύος ή
β) φορτηγά ανατρεπόμενα (με πτυσσόμενο κάλυμμα), τα οποία θα παραμένουν ως την πλήρωσή
τους κάτω από την μεταφορική ταινία της μονάδας αφυδάτωσης. Τα container θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένα βάσει όλων των τεχνικών προτύπων που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά τους
από οχήματα τύπου ROLL ON/OFF , με σύστημα γάντζου. Επίσης, θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο
σχήμα για την ασφαλή μεταφορά της ιλύος, αποκλείοντας την περίπτωση διαρροών της. Θα πρέπει
να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις προδιαγραφές για την ομαλή απόθεση τους στον
διαθέσιμο εξωτερικό χώρο της μονάδας αφυδάτωσης, αλλά και για την ομαλή και ασφαλή
απομάκρυνση τους. Θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τα
προβλεπόμενα από το νόμο για τη συγκεκριμένη χρήση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη επί τόπου ενός
κενού container αμέσως με την πλήρωση του εκάστοτε υπάρχοντος διαθέσιμου, αλλά και για την
έγκαιρη απομάκρυνση των γεμάτων με αφυδατωμένη ιλύ container από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Στην
περίπτωση που παρουσιαστούν, εκτάκτως, συγκεκριμένες αιτίες κωλύματος έγκαιρης διάθεσης
κάδου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει άμεσα φορτηγό (με όλες τις απαραίτητες
αδειοδοτήσεις για μεταφορά του υλικού), το οποίο θα συλλέξει την παραγόμενη ιλύ (με διάθεση
του φορτηγού για όσο χρόνο απαιτείται για την πλήρωση του κάτω από την μεταφορική ταινία
ιλύος), ώστε να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης.
γ) Δαπάνες αναλωσίμων, υλικών και προσωπικού για την παραλαβή, μεταφορά και τελική
αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος.
δ) Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Ανάδοχου όλων των
απαιτούμενων για την υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης
ιλύος ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας, καθώς και εργαλείων για ασφαλή εργασία.
ε) Δαπάνες εφαρμογής μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα) και της δημόσιας υγείας, καθώς και αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων είτε
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εντός είτε εκτός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και καθ' όλο το εύρος των δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
ζ) Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες, οι οποίες προηγουμένως θα θα εγκριθούν από
την ΕΥΑΘ Α.Ε., και ενδεχομένως απαιτηθούν επί της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ για την εύρυθμη μεταφορά και
απομάκρυνση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος.
η) Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία απαιτούνται κατά τη
φόρτωση, μεταφορά, υποδοχή, ενδιάμεση ή προσωρινή αποθήκευση και αξιοποίηση της
αφυδατωμένης ιλύος, λόγω των υφιστάμενων κινδύνων αυτανάφλεξης, έκρηξης και
περιβαλλοντικών οχλήσεων, ένεκα οποιασδήποτε αιτίας μνημονεύεται ρητά ή μη στη Σύμβαση
(καθυστερήσεις, ανωτέρα βία, εμπόδια παραλαβής κ.ά.).
θ) Δαπάνες για αδειοδοτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις έναντι των οικείων αρμόδιων αρχών
(μελέτες, πιστοποιητικά, τήρηση ημερολογίου και μητρώου κ.ά.) στο πλαίσιο της υλοποίησης της
παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης αφυδατωμένης ιλύος. Οι υπόψη μελέτες, πιστοποιητικά,
αλληλογραφία και λοιπά στοιχεία που θα υποβάλλονται σε αρμόδιους φορείς, καθώς και τα
απαντητικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών προς τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο της υπόψη παροχής
υπηρεσιών, θα κοινοποιούνται στο σύνολό τους στην ΕΥΑΘ Α.Ε., παράλληλα με την υποβολή ή
παραλαβή τους από τον Ανάδοχο.
ι) Δαπάνες, στην περίπτωση αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος στο έδαφος, για την
εκπαίδευση και επίβλεψη των χρηστών, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με
πλήρη ευθύνη για την ασφαλή αξιοποίηση.
κ) Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, κατά τη
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών της συνολικής διαχείρισης της ιλύος.
λ) Δαπάνες για τη σύναψη και διατήρηση συμβολαίου με εταιρία τηλεματικών υπηρεσιών, για την
αδιάλειπτη
παρακολούθηση
(μέσω
διαδικτύου)
του
συνόλου
των
οχημάτων
(φορτηγών/καδοφόρων) μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος προς διαχείριση και αξιοποίηση. Όλες
τις δαπάνες για την προμήθεια εγκατάσταση, απεγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού
παρακολούθησης (στα οχήματα), τη δαπάνη εγκατάστασης, συντήρησης και αναβάθμισης του
απαιτούμενου λογισμικού και λοιπές δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για αποκατάσταση
πάσης φύσεως βλαβών όλων των συστημάτων παρακολούθησης κλπ. Δαπάνες για ενημέρωση και
εκπαίδευση του προσωπικού του αναδόχου και της ΕΥΑΘ, σχετικά με τη χρήση και διαχείριση του
εν λόγω προγράμματος-συστήματος παρακολούθησης
Όλες οι ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνονται στο τίμημα λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεων.
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Π.Υ.)
Ο Π.Υ., όσον αφορά την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος, είναι
υποχρεωμένος να εκτελεί το περιγραφόμενο αντικείμενο, χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση, εκτός από
τυχόν περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα. Συγκεκριμένα:
Ο Π.Υ. υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την εκτέλεση της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, προσωπικό, ίδιο ή μη, που διαθέτει τα κατά νόμο
απαιτούμενα προσόντα.
 Ο Π.Υ. θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διάθεση του συνόλου των απαιτούμενων
μέσων και εγκαταστάσεων για την παραλαβή, ενδιάμεση αποθήκευση (στην περίπτωση
που απαιτηθεί), μεταφορά (οχήματα, μηχανήματα, κλπ.) εγκαταστάσεις / μονάδες για την
τελική υποδοχή και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος. Επίσης, ο ΠΥ θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων για
την υλοποίηση της σύμβασης αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τέλος,
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα μεριμνά για την εφαρμογή όλων των
απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
που θα εκτελεί (φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, κλπ.).
 Διευκρινίζεται ότι, υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να ρυθμίζει τη ροή της διαδικασίας
φόρτωσης ώστε αυτή να πραγματοποιείται, κατά προτίμηση, εντός βασικού του ωραρίου
από 07:00 έως 16:00, καθημερινές, εκτός των επισήμων αργιών. Το ωράριο μπορεί να
διαφοροποιηθεί αναλόγως των αναγκών, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΑΘ ΑΕ
 Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία, φυσική καταστροφή, απεργίες κλπ),
για την πιστοποίηση των οποίων θα υπάρχει και η γραπτή σύμφωνη γνώμη της ΕΥΑΘ ΑΕ, ο
Π.Υ. θα παραλαμβάνει την παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύ από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, σύμφωνα
με εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα εκπονεί. με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια
στη λειτουργία της εγκατάστασης.
 Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές
που προαναφέρθηκαν ή από άλλες, ο Π.Υ. οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, αμέσως
μετά την λήξη της κατάστασης ανωτέρας βίας, και μετά από ενημέρωση της ΕΥΑΘ ΑΕ, όλον
τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να παραλάβει με αυξημένους ρυθμούς την αφυδατωμένη
ιλύ από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Στην περίπτωσηπου θα κληθεί δηλαδή να απομακρύνει με
αυξημένους ρυθμούς ποσότητες αφυδατωμένης ιλύος, ο Π.Υ. υποχρεούται να
συμμορφωθεί, χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση.
 Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος παραμονής της αφυδατωμένης ιλύος στις αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, ώστε να μη δημιουργούνται
περιβαλλοντικές οχλήσεις. Επιπλέον, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες καταστάσεις ο
Π.Υ. θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως στις οδηγίες της ΕΕΠΠ και στο πρόγραμμα
παραλαβής-απομάκρυνσης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί, με στόχο να διασφαλίζεται τη
διασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης και,
παράλληλας με την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς αποθήκευσης, ενώ παρέχεται και η
δυνατότητα εξισορρόπησης τυχόν αιχμών στη παραγωγή.
 Ο Π.Υ. οφείλει να ενημερωθεί και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την
παραλαβή και μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος, να τηρεί τους ισχύοντες
περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στη λειτουργία της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 Ο Π.Υ. οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων αδρανοποιήσεων με κατάλληλα μέσα) τα
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οποία απαιτούνται κατά τη φόρτωση, μεταφορά, υποδοχή, ενδιάμεση ή προσωρινή
αποθήκευση και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος, λόγω πιθανών κινδύνων
αυτανάφλεξης, έκρηξης και τυχόν περιβαλλοντικών οχλήσεων. Επιπρόσθετα, ο Π.Υ. οφείλει
να ενημερώσει το προσωπικό που απασχολείται στη διαχείριση της ιλύος (δικού του ή των
υπεργολάβων με τους οποίους ενδέχεται να συνεργαστεί) για τους κινδύνους που
συνδέονται με τις υπόλοιπες εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της γενικότερης
λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και να λάβει μέτρα αποφυγής οποιασδήποτε
εμπλοκής του προσωπικού του στις εργασίες αυτές, έχοντας και την ευθύνη για ενδεχόμενο
περιστατικό.
 Για την απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος με ομαλούς ρυθμούς και την καλύτερη
δυνατή λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης, ο Π.Υ. θα εκπονεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα
παραλαβής - μεταφοράς, ανάλογα πάντα με τις προβλέψεις για την παραγωγή της ιλύος, σε
ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Για το πρόγραμμα θα ενημερώνεται έγκαιρα η ΕΕΠΠ της
ΕΥΑΘ Α.Ε. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΠΥ με το πρόγραμμα τακτικής και ομαλής
απομάκρυνσης της ιλύος, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της, να επιβάλλει ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο Ποινικών Ρητρών της Συγγραφής
Υποχρεώσεων
 Σημαντικό στοιχείο για την διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος-προγράμματος
απομάκρυνσης αποτελεί η δυνατότητα υποδοχής των μονάδων αξιοποίησης της
παραλαμβανόμενης ιλύος, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με την
προτεινόμενη από τον Π.Υ. μέθοδο αξιοποίησης Για το λόγο αυτό, ο Π.Υ. είναι πλήρως και
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ομαλής απομάκρυνσης της ιλύος και, κατά
συνέπεια, της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης και της ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ.
 .Στην περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος, του Π.Υ., παραλαβής ποσότητας που έχει
συμφωνηθεί βάσει του προγράμματος να απομακρυνθεί, θα πρέπει να υπάρχει άμεση και
έγκαιρη σχετική ενημέρωση της ΕΕΠΠ. Σε ειδικές, έκτακτες περιπτώσεις και μόνο με
προηγούμενη ενημέρωση της ΕΥΑΘ, μπορεί να γίνει η μεταφορά και προσωρινή
αποθήκευση κάποιων ποσοτήτων της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος, στο
χώρο αποθήκευσης εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και μόνο για λίγες ημέρες
 Σε περίπτωση που ο Π.Υ. εκτελεί την παρούσα παροχή υπηρεσιών με διασυνοριακή
μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος, θα πρέπει άμεσα να προβαίνει σε παραλαβή της (από
τον εξωτερικό χώρο της μονάδας αφυδάτωσης) και σε προσωρινή αποθήκευσή της, για το
χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση της διασυνοριακής μεταφοράς, ώστε να
διασφαλίζεται η απομάκρυνσή της από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Η προσωρινή αποθήκευση της
αφυδατωμένης ιλύος για τον ανωτέρω λόγο (διασυνοριακή μεταφορά) δεν θα υπερβαίνει
τους τρεις μήνες και θα γίνεται μόνο σε ειδικά αδειοδοτημένες επί τούτου, εγκαταστάσεις.
Δεν θα γίνεται σε χώρο προσωρινής απόθεσης στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 Στην περίπτωση που ο Π.Υ το επιλέξει, μπορεί να συνδυάσει περισσότερες από μία προτάσεις
διαχείρισης ιλύος, αρκεί να μην παρακωλύεται η τακτική και ομαλή απομάκρυνση της
καθημερινά παραγόμενης ιλύος και να πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι. Τονίζεται ότι
για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων μεθόδων διαχείρισης, οι χώροι της
εγκατάστασης δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής αποθήκευσης ή
επεξεργασίας της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος αφού, για την διεκπεραίωση του
αντικειμένου του, ο Π.Υ θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους, κατάλληλα
αδειοδοτημένους τέτοιους χώρους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να συνάψει και να διατηρήσει συμβόλαιο με εταιρία
τηλεματικών υπηρεσιών, για την αδιάλειπτη παρακολούθηση (μέσω δορυφορικού
συστήματος εντοπισμού GPS) του συνόλου των οχημάτων (φορτηγών/καδοφόρων) που θα
μεταφέρουν την αφυδατωμένη ιλύ προς διαχείριση και αξιοποίηση. Είναι υπεύθυνος για
την προμήθεια, εγκατάσταση, απεγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού
παρακολούθησης (στα οχήματα) και του απαιτούμενου λογισμικού, καθώς και για την
τεχνική υποστήριξή του. Το απαιτούμενο λογισμικό παρακολούθησης μέσω διαδικτύου θα
τοποθετηθεί και σε Η/Υ (έναν ή περισσότερους) των μελών της ΕΕΠΠ της ΕΥΑΘ, η οποία θα
έχει δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης στο σύστημα. Ο Π.Υ. θα φροντίσει για την ενημέρωση
και εκπαίδευση του προσωπικού (δικού του και της ΕΥΑΘ), σχετικά με τη χρήση- διαχείριση
του εν λόγω προγράμματος-συστήματος παρακολούθησης, αλλά και για τη διάθεση όλων
των σχετικών στοιχείων που θα του ζητηθούν από την ΕΕΠΠ. Το σύστημα θα παρέχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά, κατ’ ελάχιστον:
Αποτύπωση on-line της ακριβούς πορείας, σε χάρτη (πολιτικό και γεωφυσικό), όλου του
δρομολόγιου, με χρόνο έναρξης/ λήξης, και λοιπών πληροφοριών (πχ ταχύτητας κίνησης,
διάρκειας στάσεων κλπ),
Εξαγωγή των παραπάνω πληροφοριών σε μορφή αρχείων (pdf), με μεγάλη δυνατότητα
επιλογής παραμέτρων (ημερομηνία, ώρα, στάσεις, πινακίδα φορτηγού, , τελικοί-ενδιάμεσοι
σταθμοί, διάρκεια κλπ)
Αναφορές (alarms) έκτακτων καταστάσεων, με αποστολή SMS και e-mail στους χρήστες Ο
Π.Υ. είναι υπεύθυνος για την άμεση επικοινωνία και για κάθε συνεννόηση με την εταιρία
της εν λόγω υπηρεσίας, για την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλάβης ή αδυναμίας του
συστήματος και την βέλτιστη λειτουργία του.
Ο Π.Υ είναι υπεύθυνος για την άμεση επικοινωνία με την εταιρία της εν λόγω υπηρεσίας,
ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη 24ωρη παρακολούθηση των οχημάτων και να
παρέχεται, άμεσα η απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση πάσης
φύσεως βλάβης του συνολικού συστήματος (πχ αδυναμίας λογισμικού, τυχόν φθοράς ή
αστοχίας συσκευών εντοπισμού οχημάτων κλπ). Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς ιλύος θα
πρέπει να συνοδεύεται (εκτός από τα αντίστοιχα παραστατικά, δηλαδή, δελτία αποστολής
και ζυγολόγια) και από τις αναφορές παρακολούθησης του συστήματος GPS.

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΛΥΩΝ -ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πληροφορίες, όσον αφορά ποσότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αφυδατωμένης ιλύος,
περιλαμβάνονται στο αρχείο της Διεύθυνσηςνσης Εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι Π.Υ. είναι
υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες αναλύσεις για την εφαρμογή της
μεθόδου που προτείνουν, να προβούν με δικές τους δαπάνες στην υλοποίησή τουςπριν την
υποβολή της προσφοράς τους. Για το σκοπό αυτό μπορούν να λαμβάνουν σχετικά δείγματα ιλύος
από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΥΑΘ Α.Ε. .
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6. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Υ.
1. Ο Π.Υ. πρέπει να απασχολεί όλο το απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης
ιλύος προσωπικό, αναλόγως των αναγκών, και επιπλέον του προσωπικού που θα διαθέσει για τη
λειτουργία της εγκατάστασης, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρθρο 31.
2. Ο Π.Υ. οφείλει να μεριμνήσει για όλα τα κατά τον Νόμο απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας των
εργαζομένων του εντός των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και υποχρεούται, με δικές του
δαπάνες, να εφοδιάσει το προσωπικό του με όλα τα απαραίτητα ατομικά και ομαδικά εφόδια
προστασίας και με τα εργαλεία για ασφαλή παρεχόμενη υπηρεσία.
3. Το προσωπικό του Π.Υ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις διαδικασίες εισόδου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
Απαγορεύεται η εκ μέρους του Π.Υ. μεταφορά στις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ οποιουδήποτε
ατόμου, το οποίο δεν σχετίζεται με την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης
ιλύος. Εξαίρεση στην απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο με έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος θα
πραγματοποιηθεί κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης από ειδικευμένο
προσωπικό (του Π.Υ. ή συνεργαζόμενων με αυτόν εταιριών)
2. Ο Π.Υ., ως υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κ.τ.λ., υποχρεούται να ανακοινώνει
εγγράφως, χωρίς αμέλεια, στην ΕΥΑΘ Α.Ε., τις κατά την διάρκεια της παραλαβής,
μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες
σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα
μέτρα ελέγχου, ασφαλείας, κ.τ.λ. καθώς και οποιεσδήποτε κυρώσεις τυχόν του επιβληθούν
και έχουν σχέση με την εκτελούμενη υπηρεσία. Επίσης, υποχρεούται με δαπάνες του να
αποκαθιστά τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από υπαιτιότητά του.
3. Ο Π.Υ. οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Δ/νση Εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ εντός
10 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) για την
παραλαβή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος εντός της ΕΕΛ
ΑΙΝΕΙΑ.
4. Ο Π.Υ. οφείλει να επιδείξει κάθε επιμέλεια κατά την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση
της αφυδατωμένης ιλύος, και να λάβει κάθε προστατευτικό μέτρο, ώστε να αποφευχθεί
πλήρως η διαφυγή οποιασδήποτε ποσότητας της στο περιβάλλον (εντός και εκτός των
χώρων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).
5. Ο Π.Υ. οφείλει να ενημερωθεί σχετικά και να εφαρμόζει τις ισχύουσες αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και γενικότερα να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο
προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική
όχληση.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία, η μεταφορά και αξιοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος
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πραγματοποιηθούν εκτός Ελλάδας, ο Π.. αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις σχετικές
κοινοποιήσεις προς τις οικείες αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη της
εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων (μεταξύ των οποίων η ευθύνη για την σύσταση
χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας κ.ά., τις οποίες προβλέπει ο Κανονισμός
1013/2006, όπως θα ισχύει για τον "κοινοποιούντα" ή άλλες αντίστοιχες) σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. (σε
όλες τις βαθμίδες) και του Π.Υ. θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα. Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την επικοινωνία των αλλοδαπών
υπαλλήλων του με την ΕΥΑΘ Α.Ε., μέσω ορισμού και παρουσίας διερμηνέων.
7. Εάν κατά την εκτέλεση της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της αφυδατωμένης
ιλύος προκύψει ανάγκη για πρόσθετες μελέτες, εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις, έστω και μη
ρητά κατονομαζόμενων στην Διακήρυξη, αυτές πρέπει να συνταχθούν και να εκδοθούν
έγκαιρα με δαπάνη, μέριμνα και επιμέλεια του Π.Υ.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Το μηνιαίο τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παραλαβής, μεταφοράς και
αξιοποίησης της αφυδατωμένης ιλύος καθώς και των λοιπών παραπροϊόντων, εμπεριέχεται στο
μηνιαίο τίμημα λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Η καλή και έντεχνη υλοποίηση του αντικειμένου της παραλαβής, μεταφοράς και αξιοποίησης της
αφυδατωμένης ιλύος, θα προκύπτει από τα ζυγολόγια των ποσοτήτων της αφυδατωμένης ιλύος
που παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη/στις εγκατάσταση/σεις αξιοποίησης κατά την
αντίστοιχη περίοδο του προς πληρωμή τιμήματος, καθώς επίσης, από τα δρομολόγια που
διενεργήθηκαν και ελέγχθηκαν μέσω του συστήματος παρακολούθησης GPS. Στο τέλος κάθε μήνα,
ο Π.Υ. θα υποβάλλει όλα τα στοιχεία αυτά στην ΕΥΑΘ ΑΕ (μαζί με τις λοιπές μηνιαίες εκθέσεις και
αναφορές λειτουργίας και -συντήρησης).
Ρητά καθορίζεται ότι θα πιστοποιούνται μόνο οι ποσότητες της παρεληφθείσας αφυδατωμένης
ιλύος για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η άμεση και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά και
παραλαβή στις αντίστοιχες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για τελική αξιοποίηση. Διαφορετικά θα
επιβάλλονται ρήτρες όπως αυτές καταγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

2 . Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης των 60 μηνών, ή κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασής
της, υλοποιηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ η πρόβλεψη της ΑΕΠΟ 133119/6-12-2010, σύμφωνα με την
οποία προβλέπεται ότι η αφυδατωμένη ιλύς της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ μπορεί να οδηγείται στη Μονάδα
Θερμικής Ξήρανσης (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) για
περαιτέρω επεξεργασία, τότε ισχύουν τα κάτωθι:
- Ο Π.Υ. θα ενημερωθεί εγκαίρως για την απόφαση της ΕΥΑΘ τρείς μήνες πριν από την
εφαρμογή της απόφασης
- Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τη μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος προς την ΜΘΞ
της ΕΕΛΘ με βάση του όρους φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης που ισχύουν στη
παρούσα προδιαγραφή, πλην της υποχρέωσης για σύναψη και διατήρηση συμβολαίου με
εταιρία τηλεματικών υπηρεσιών, για την αδιάλειπτη παρακολούθηση (μέσω δορυφορικού
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-

συστήματος εντοπισμού GPS) των οχημάτων
Με την έναρξη ισχύος της απόφασης θα απομειώνεται το μηνιαίο τίμημα που
καταβάλλεται στον Π.Υ. για τη λειτουργία και συντήρηση, κατά 7.500€/μήνα (στο ποσό
αυτό θα εφαρμοστεί το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης στο διαγωνισμό).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(1)

Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών Τευχών
και στοιχείων Διακήρυξης, θα υλοποιηθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών η σύμβαση
"Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των
Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης "

(2)

Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης ορίζονται αναλυτικά
στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
1.2. Ορισμοί – συντομογραφίες
1.2.1 Ορισμοί
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στην Παράγραφο
1 του Άρθρου 3 του Π. . 59/2007.
1.2.2. Συντομογραφίες 1.2.2.1 Συντομογραφίες Τευχών
Διαγωνισμού Διακήρυξης
Π.Ο.

:

Περιβαλλοντικοί Όροι

ΠΠ

:

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Π.Υ.

:

Πάροχος Υπηρεσιών

ΣΥ

:

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΠ

:

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΑΥ

:

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

1.2.2.2 Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών
ΕΝ

:

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

CEN

:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

ISO

:

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

ΕΛΟΤ

:

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

CENELEC

:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

CIE

:

Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού
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ΕΤΑ

:

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

DIN

:

Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης

BS

:

Βρετανικά Πρότυπα

ANFOΤ

:

ASTM

:

Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών

ΚΜΛΕ

:

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

ΚΤΣ

:

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

ΚΤΧ

:

Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα

NF

:

Γαλλικά Πρότυπα

ΠΤΠ

:

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

Γαλλικές Προδιαγραφές

1.2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΕΥΑΘ

:

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΔΕΗ

:

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΔΕΔΔΗΕ

:

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας

ΔΕΣΜΗΕ

:

Διαχειριστής
Ηλεκτρικής

Ελληνικού

Συστήματος

Μεταφοράς

Ενέργειας
ΔΕΚΟ

:

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ε. Δ .

:

Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΕ

:

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΟΚ

:

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΟΧ

:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

ΕΦΚΑ

:

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΔΕ

:

Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων

ΝΠΔΔ

:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ

:

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

ΝΣΚ

:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΟΑΕΔ

:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΟΚΩ

:

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
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ΡΑΕ

:

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΤΕΕ

:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1.2.2.4 Άλλες Συντομογραφίες
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν : Νόμος
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΥΑ : Υπουργική Απόφαση
1.3 Ερμηνείες
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και
αντίστροφα.
Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και
αντίστροφα.
Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις
που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.
Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. Θα
σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας»,
«ημερολογιακό έτος» κτλ.
Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του
κειμένου της παρούσας.
Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Π.Υ.», «βαρύνουν τον Π.Υ.», «σε βάρος του Π.Υ.»,
«χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές
δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς και ο Π.Υ. δεν δικαιούται
κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις
τιμές της προσφοράς του.
Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα
άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ.
νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών
αποφάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά
στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς, από την αναφορά αυτή, να αποκλείεται η ισχύς άλλης
ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.
Η μηνιαία αξία ορίζεται ως το πηλίκο του ποσού για το οποίο υπογράφηκε η Σύμβαση,
διαιρούμενου με την χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών. Η ημερήσια αποζημίωση
ορίζεται ως το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30

1.4
Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση
(1) Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπεται από το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Η εκτέλεση της παροχή υπηρεσιών συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας
και των λοιπών συμβατικών τευχών.
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(2)

Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοείται,
εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή
διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι,
Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και
Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

1.5 Σύμβαση
(1) Η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα
ορίζονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
(2) Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών» και «Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται
ταυτόσημα.
(3) Ως συμβατικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα 365 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
1.6 Πληροφορίες στη διάθεση του Παρόχου
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα τεθούν στη διάθεση του Π.Υ. όλες οι πληροφορίες και τα
στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση
της μονάδας και είναι απαραίτητα για την ενημέρωση και προετοιμασία του Π.Υ. για την ανάληψη
των καθηκόντων του.
Ο Π.Υ. μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς την
Υπηρεσία, η οποία θα του απαντήσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να τον διευκολύνει.
1.7 Παροχή και μέριμνα των τευχών
(1) Το Μητρώο του Εργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσεται με μέριμνά
της. Ο Π.Υ. μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα στοιχείων του
Μητρώου, με μέριμνα και δαπάνες του.
(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Π.Υ. κατά την
εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά
στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Π.Υ. και θα
φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο Π.Υ. υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των
ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους
εκπροσώπους της.
(3) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα
τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση
κατά την εκτέλεση της Π.Υ., το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά.
1.8 Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών
(1) Ο Π.Υ. υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται
περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήπο…τε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε
περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν
παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της μέσα σε εύλογη
διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του
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απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα
εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Π.Υ., και
λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν
εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα.
Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω απαιτουμένου
εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Π.Υ. υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυξημένο κόστος
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο αποτέλεσμα της υπόψη
υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία
σχετικά και δικαιούται:
i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον
παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας της
Π.Υ. (κατά το Άρθρο 8.2 της παρούσας) και
ii. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης
μόνο για τις θετικές του ζημίες.

1.9 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Π.Υ. από τον ΚτΕ
(1) Ο Π.Υ. διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των
εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ, που συντάχθηκαν από
αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Π.Υ.
θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νομίμους εκπροσώπους του το δωρεάν
ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού,
εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων,
βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων
ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια
της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής της παροχής υπηρεσιών.
(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα
χρησιμοποιηθούν από τον Π.Υ. παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να τα
χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και για
τις ανάγκες της σύμβασης.
(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ.
ευρίσκονται στην κατοχή του Π.Υ., θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με οποιοδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Π.Υ.
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με
οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
1.10 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Π.Υ.
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των Τ.Π., των
τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από
αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Π.Υ. θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να
χρησιμοποιήσει και να παραγάγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης.
Απαγορεύεται ρητά τα υπόψη στοιχεία να αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο από τρίτα πρόσωπα πέραν του Π.Υ. και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για
τις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
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1.11 Εμπιστευτικότητα
(1) Ο Π.Υ. υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που εκάστοτε του
ζητηθούν , ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κτλ.), που εύλογα θα
επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Π.Υ. με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
(2) Ο Π.Υ. αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και
ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ.
1.12 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων
(1) Ο Π.Υ. αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία που έχει
καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Π.Υ.
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Π.Υ.
αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής
νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις
εκπλήρωσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
(2)

(3)

(4)

Επίσης ο Π.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
Ο Π.Υ., ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων,
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα
ελέγχου και ασφαλείας κτλ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια
της ισχύος της σύμβασης.
Ο Π.Υ. υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας που
προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κτλ. που απαιτείται για την εκτέλεση
των υπηρεσιών του.

1.13 Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή
υπηρεσιών, είναι τα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Η Σύμβαση
Η Διακήρυξη
Η Οικονομική προσφορά
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
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5.
6.
7.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι των εγκαταστάσεων
Οι μελέτες και τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα οποία θα χορηγηθούν από
την ΕΥΑΘ Α.Ε. στον Πάροχο.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν τα παρακάτω κείμενα:

1.
Τα κείμενα ΕΝ και HD των ευρωκωδίκων
2.
Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO ή ισοδύναμες δημοσιευμένες προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση, όλων των παραπάνω στοιχείων υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί
μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, με εξαίρεση των διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου.
1.14 Ευθύνη μελών ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος του σχήματος ευθύνεται για ολόκληρη την
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
1.15 Στοιχεία παροχής υπηρεσιών - Γνώση των εγκαταστάσεων
(1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία της παροχής
υπηρεσιών, έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών και έχουν συμπεριλάβει
στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση των εγκαταστάσεων, κυρίως
σε ότι αφορά:
 την περιοχή της παροχής υπηρεσιών,
 τις μεταφορές, τη διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
 τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και
οδών προσπέλασης,
 τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες,
 τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές
συνθήκες στον τόπο των έργων,
 το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από
την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,
 τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας,
 τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται
ταυτόχρονα στην περιοχή της παροχής υπηρεσιών από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες ή
Π.Υ. υπηρεσιών,
 άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την
πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.
(2) Ο Π.Υ. αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή
και τις συνθήκες της παροχής υπηρεσιών, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες
από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας
και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται
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(3)

και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη ενημέρωσης του Π.Υ. με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Π.Υ. κανένα δικαίωμα οικονομικής ή
άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

1.16 Επάρκεια συμφωνημένου τιμήματος
(1) Ο Π.Υ. αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο τίμημα επαρκεί για
την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
(2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν
συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα
επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους.
ΑΡΘΡΟ 2: Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ)
2.1
Εξασφάλιση χώρων
Ο ΚτΕ υποχρεούται, με την εγκατάσταση του Π.Υ., να του παραδώσει τους απαραίτητους για την
εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών χώρους, ελεύθερους από κάθε δέσμευση.
2.2
Προσωπικό του ΚτΕ
Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν
Σύμβουλοί του και οι τυχόν λοιποί πάροχοι που εργάζονται για λογαριασμό του στις
εγκαταστάσεις:
(1)
(2)

Συνεργάζονται με τον Π.Υ. στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον Π.Υ. στο
πλαίσιο όσων αναφέρονται στη παρούσα ΣΥ.

2.3
(1)

Αξιώσεις του ΚτΕ
Σε περίπτωση που ο ΚτΕ προβάλει αξιώσεις έναντι του Π.Υ., η σχετική ειδοποίηση θα
κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη
του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του. Στην ειδοποίηση θα
καθορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα.
(2) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Π.Υ., οι σχετικές
δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει
τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή
προς τον Π.Υ., αν υπάρχει, είτε
να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις του Π.Υ. έχει στα χέρια του, είτε
να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης των οφειλομένων
ποσών προς τον Π.Υ..
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ΑΡΘΡΟ 3: H ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3.1
(1)

Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επιτροπής
Η ΕΥΑΘ ΑΕ διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας
από τεχνικής άποψης, εκπροσωπούμενη από την «Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-ΕΕΠΠ».
Η Επιτροπή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες-τεχνικούς της ΕΥΑΘ ΑΕ και διευθύνεται
από τον Δ/ντή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ επιβλέπει την παροχή
υπηρεσιών, ο Π.Υ. όμως δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες που προκύπτουν.
Ο Π.Υ. υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο
στα μέλη της επιτροπής και σε όλους τους εντεταλμένους για την παρακολούθηση της
παροχής υπηρεσιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συμβούλους, που
τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία
αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση.

(2)

Στα καθήκοντα των μελών της ΕΕΠΠ περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η τεχνική επίβλεψη και γενικά η
τήρηση των τεχνικών όρων της Σύμβασης από τον Π.Υ.
Η Υπηρεσία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θα
κοινοποιήσει με έγγραφό της προς τον Π.Υ. τα ονόματα των των υπαλλήλων οι οποίοι θα
ασκούν τα καθήκοντα των μελών της Επιτροπής.
Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τμηματική, προσωρινή
παραλαβή-διαπίστωση παροχής υπηρεσιών από τεχνικής άποψης, ανά μήνα. Επίσης,
συντάσσει και εκδίδει, στο τέλος της σύμβασης, το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές. Τα πρωτόκολλα αυτά (τμηματικής και οριστικής παραλαβής), με τα οποία
γίνεται και η καταβολή των αντίστοιχων ποσοστών του συνολικού τιμήματος και η επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αντίστοιχα, ελέγχονται,εγκρίνονται και
διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης και ακολούθως
αποτελούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για τις πληρωμές από την Διεύθυνση Οικονομικού.
Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Π.Υ., υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρείας και επιτρέπουν
απρόσκοπτα την είσοδο (όλο το εικοσιτετράωρο ) στην ΕΕΠΠ, λοιπούς υπαλλήλους της ΕΥΑΘ,
συμβούλους της ή επισκέπτες, μετά σχετική έγκριση της και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν
οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛΘ, οποτεδήποτε
τους ζητηθεί από την Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης και την ΕΕΠΠ. Η Διεύθυνση
Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης, δια της ΕΕΠΠ, θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που
αφορούν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη λειτουργία και συντήρηση όλων των μονάδων, στα
όρια ευθύνης του Π.Υ. και στην ποιότητα επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο.
Η άρνηση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η
ψευδής παροχή πληροφοριών, συνεπάγεται την απομάκρυνσή τους, κατόπιν έγγραφης
εντολής της ΕΥΑΘ ΑΕ προς τον Π.Υ.

(3)

(4)

5)

(6)

Ο Π.Υ. ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τα όργανα της
Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης και την ΕΕΠΠ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε τακτικές
καθορισμένες συναντήσεις, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι
η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της απόδοσης των
εγκαταστάσεων, αλλά και αν απαιτείται, τον συντονισμό παράλληλων εργολαβιών ή και
ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες ή την ΕΥΑΘ ΑΕ (για τη
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(7)

(8)

διεξαγωγή των οποίων θα δοθεί έγγραφη εντολή της ΕΥΑΘ ΑΕ προς τον Π.Υ.), με τυχόν
προϋποθέσεις, για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των
εγκαταστάσεων.
Η ΕΕΠΠ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται
μέσω της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις και
Τμήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης, συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και με το
Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος της ΕΥΑΘ ΑΕ..
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Π.Υ. από οποιαδήποτε
ευθύνη προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους.

3.2
Οδηγίες της Επιτροπής
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της
Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.
3.3
Αντικατάσταση μελών Επιτροπής
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης της «Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-ΕΕΠΠ»
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι
προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Π.Υ. ή στοιχειοθετείται δικαίωμα του Π.Υ. να αξιώσει
αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 4: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1
1.
2.

3.

Υποχρεώσεις του Π.Υ.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης από
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται, με δαπάνες του, να αποκαθιστά τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητά του.
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την
αποκατάστασή του αποτελεί παράβαση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, κατά τη
διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Ο Π.Υ., κατόπιν τούτου, θα υπόκειται σε διοικητικές
ποινές. Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.
Αν ο Π.Υ. καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί, πέραν
του τριμήνου από την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος της παροχής υπηρεσιών, η ΕΥΑΘ
ΑΕ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων, καλεί τον Π.Υ. να εξοφλήσει τους
δικαιούχους μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο Π.Υ. δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ
συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους
δικαιούχους για λογαριασμό του Π.Υ. και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της
παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν την
όχληση των ενδιαφερόμενων.
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4.

Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που
χρησιμοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ ή εργασιών σε γνώση της από άλλη Υπηρεσία, και
αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβασή του και να διευκολύνει αυτές με
τα μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
ώστε να μη παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο. Ο Π.Υ. θα ενημερώνεται εγγράφως από την
ΕΥΑΘ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, στη διεξαγωγή παράλληλης εργολαβίας ή/και ερευνητικού
προγράμματος κατά τη διάρκεια της παρούσης παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. σε συνεργασία με
την ΕΕΠΠ θα ζητήσει από τον εκπρόσωπο της εν λόγω εργολαβίας ή τον υπεύθυνο του
προγράμματος, με ευθύνη και δαπάνη του τελευταίου, την κατάρτιση ΣΑΥ και
χρονοδιαγράμματος εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής
λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καμία εργασία δε θα εκτελείται από άλλους εργολάβους
χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

5.

Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας κατά
τα στάδια της παροχής υπηρεσιών, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς,
έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα
συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού - εργατοτεχνικού προσωπικού του.
Επίσης, πρέπει να χορηγεί, σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του καθώς και στο
εκπαιδευόμενο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ με δικές του δαπάνες, τα απαιτούμενα, κατά
περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για ασφαλή εργασία.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς και, κατά συνέπεια, όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας.
Επίσης, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εμβολιάσει όλο το προσωπικό του και να
λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής.
Επιπλέον, ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος για την αυστηρή φύλαξη των εγκαταστάσεων και πρέπει να
επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες θα μεριμνά για τον αυστηρό έλεγχο
της εισόδου τροχοφόρων και προσώπων στην εγκατάσταση και θα γίνεται καταγραφή των
εισερχομένων σε ειδικό βιβλίο. Τυχόν ξενάγηση τρίτων στις εγκαταστάσεις θα γίνεται με
συνοδεία αρμόδιου προσωπικού. Κατά τις νυχτερινές ώρες, οι πύλες θα είναι κλειστές και
θα γίνεται έλεγχος ανά διαστήματα από τον ηλεκτρολόγο βάρδιας για την ομαλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων. Για την είσοδο τρίτων θα ενημερώνεται πάντα ο Υπεύθυνος Λειτουργίας
ή άλλο αρμόδιο προσωπικό του Π.Υ..

6.

7.

Ο Π.Υ., ως υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών νόμων, περιβαλλοντικών όρων,
αποφάσεων της Περιφέρειας κλπ.(π.χ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων), υποχρεούται να
ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην ΕΕΠΠ, τις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών,
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων
αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.
Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει κατόπιν εργασιών επισκευής ή συντήρησης των
εγκαταστάσεων, όπως και για υπό παραγγελία εξοπλισμό, ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει
αναθεωρημένο αντίγραφο των αντιστοίχων κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων κοπής και
διαμόρφωσης, ώστε να συμπληρώνεται το μητρώο του Έργου. Τα σχέδια αυτά, καθώς και

οποιαδήποτε άλλα σχέδια παραδίδει ο Π.Υ. στην ΕΕΠΠ στο πλαίσιο της εκπόνησης των
μελετών, θα πρέπει να είναι της μορφή dwg ή dxf και να υποβάλλονται, επίσης, σε
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8.

9.

10.

11.

ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕΠΠ όλα τα
τεχνικά εγχειρίδια του προστιθέμενου εξοπλισμού.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΕΠΠ για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων
εξοπλισμού εκτός των Εγκαταστάσεων. Προσωπικό που εξάγει, χωρίς την έγκριση της ΕΕΠΠ,
εξοπλισμό των Εγκαταστάσεων, απομακρύνεται.
Επίσης, ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΕΠΠ για τις παραγγελίες όλων των
απαραίτητων για τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων σημαντικών ανταλλακτικών, , στις
οποίες έχει προβεί.
Ο Π.Υ. θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν πάντα όλα τα απαραίτητα χημικά,
αναλώσιμα, καύσιμα κλπ, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως π.χ. ενδεικτικά αναφέρονται: αναλώσιμα, χημικά,
λιπαντικά, πετρέλαιο κίνησης για λειτουργία Η/Ζ, αντιδραστήρια, χημικά, κλπ για τη
λειτουργία του χημικού εργαστηρίου.
Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση στοιχείων
καθώς και εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που αφορούν τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Επίσης,
απαγορεύεται ρητά η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων από
τρίτους, χωρίς την έγκριση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε και η δημοσιοποίση των αποτελεσμάτων τους
Οι μονάδες που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του Π.Υ. καθώς και όλος ο εξοπλισμός που
υπάρχει σε αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση
της παροχής των υπηρεσιών για λογαριασμό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Απαγορεύεται η χρήση από
τον Π.Υ. των μονάδων του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, κτιρίων κλπ για άλλο σκοπό ή για
λογαριασμό τρίτων, χωρίς την έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

12.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταναλωθεί από τον Π.Υ. στη διάρκεια της σύμβασης το
κονδύλιο των 250.000 € που προβλέπεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού, τότε θα
παρακρατείται από την ΕΥΑΘ ΑΕ το υπολειπόμενο του κονδυλίου αυτού ισόποσα από τους
λογαριασμούς των τριών (3) τελευταίων μηνών, στο τέλος του συμβατικού χρόνου που
προβλέπεται στην παρούσα. Σε τυχόν παράτασή του (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα
μεταφέρεται προς ανάλωση στο διάστημα της παράτασης και τυχόν περικοπή θα λογίζεται
στους τελευταίους τρεις μηνιαίους λογαριασμούς του συνολικού χρόνου της σύμβασης.

13.

Ο Π.Υ. δεν δικαιούται, κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, να επιφέρει τροποποιήσεις
στη μορφή της παροχής υπηρεσιών, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

14. Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος για την αποδοχή και τον έλεγχο της ποιότητας των εισερχόμενων
βοθρολυμάτων και αστικών λυμάτων, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις
προδιαγραφές σχεδιασμού των εγκαταστάσεων.
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4.2

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

(1)

Ο Π.Υ. υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, όπως και όλοι οι διαγωνιζόμενοι
κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη
διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές
έρευνες και μελέτες.

(2)

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία
των ειδικών υποχρεώσεων του Π.Υ., για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον
Π.Υ..

4.3

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

(1)

Ο Π.Υ. υποχρεούται σε παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

(2)

Η παραπάνω εγγύηση θα παραμείνει αμείωτη, καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης και θα αποδοθεί
μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών.

4.4

Συνεργασία με τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό της ΕΕΠΠ και με τρίτους

(1)

Υπογραμμίζεται η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού των υπηρεσιών και με τους
υπεύθυνους της της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Συγκεκριμένα, η ΕΕΠΠ
θα καλεί τους εμπλεκόμενους σε σύσκεψη, όταν απαιτείται. Για τις συναντήσεις, θα
συντάσσονται με ευθύνη της ΕΕΠΠ πρακτικά, τα οποία θα αναφέρονται σε συγκεκριμένες
δράσεις, προθεσμίες και υπευθυνότητες και θα διανέμονται.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους
Π.Υ. που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών, ενώ πρέπει να
συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν Π.Υ.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων /
μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων Π.Υ., η ρύθμιση του χρονοπρογραμματισμού
των εργασιών του, ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες τυχόν συνενεργούντων Π.Υ. στους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες
των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που τυχόν θα εργάζονται στις
εγκαταστάσεις ή τις παρυφές του χώρου παροχής υπηρεσιών.
Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Π.Υ. και άλλων παρόχων υπηρεσιών που
χρησιμοποιούνται από τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών σε εργασίες παραπλεύρων χώρων
θα διευθετηθεί καταρχήν με την μεσολάβηση της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων, με σκοπό
την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Π.Υ. οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση
της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και, σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να ασκήσει κάθε
νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση της παροχής
υπηρεσιών.

(2)

(3)

(4)
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4.5
Άδειες και Εγκρίσεις
(1) Ο Π.Υ. υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε
είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη
νομοθεσία ή αλλού και είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάθε είδους
εργασιών. Προς τούτο, ο Π.Υ. θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην κατά
περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά
του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην ΕΕΠΠ. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
(2) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει να παράσχει στον Π.Υ. τις απαιτούμενες διοικητικές
άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
(3) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας
διοικητικής αρχής, ο Π.Υ. εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους.
Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.
Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή
όχι.
ii.
Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(1) Ο Π.Υ. υποχρεούται να φυλάσσει τους χώρους των εγκαταστάσεων από άτομα μη έχοντα
εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στις
εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Π.Υ..
(2) O Π.Υ. έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κτλ,
τα οποία ανήκουν σε αυτόν ή σε τρίτους ή έχουν παραδοθεί στον Πάροχο από τον Κύριο της
παροχής υπηρεσιών προς εγκατάσταση και βρίσκονται στον χώρο των εγκαταστάσεων και να
λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ., που ανήκει
σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Π.Υ. είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση και
αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη ζημιά,
ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού
(1)

(2)

Ο Π.Υ. θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού ή
αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση
των καθηκόντων του.
Ο Π.Υ. μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Π.Υ. πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική
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άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Π.Υ. και
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
7.1
Τρόπος εκτέλεσης
(1) Ο Π.Υ. είναι, εξ ολοκλήρου, μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και
παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις
πηγές προμήθειάς τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και για την εν γένει εκτέλεση
της Παροχής Υπηρεσίας, κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών
Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
(2) Ο Π.Υ. δεν δικαιούται, σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της
Υπηρεσίας στον τόπο της παροχής υπηρεσιών, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές
υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας,
παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της
Υπηρεσίας.
7.2
(1)

Εξοπλισμός Π.Υ.
Ο Π.Υ. με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου
του χώρου παροχής υπηρεσιών όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο
εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. Υποχρεούται
να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και
συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την
αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση. Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. για την παροχή
των υπηρεσιών θα είναι κατάλληλα, της καλύτερης ποιότητας και χωρίς βλάβες. Ο Π.Υ. έχει
υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες
σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή στις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις
προδιαγραφές του εργοδότη.
Γενικότερα, ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, όπως αυτές καθορίζονται στο Τεύχος
1: Τιμές Οικονομικής Προσφοράς, να προβαίνει στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών
συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης -αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε
λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες
κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από
το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί,
τεχνικοί του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) και ανεξάρτητα από το εάν οι
εργασίες γίνουν επί τόπου των εγκαταστάσεων ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά
συνεργεία.

(2)

Ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, τον εφεδρικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους όρους της
παρούσης, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά
μέσα απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, οριστικό πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία για τον εξοπλισμό, εργαλεία,
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μηχανήματα ή οχήματα με τους χειριστές τους που απαιτούνται για την επισκευή του
συνόλου των εγκαταστάσεων και που θα διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών.
Στην κρίση της ΕΕΠΠ είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού και των μέσων του
Π.Υ., χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και
συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Η ΕΕΠΠ μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση του
εξοπλισμού.
Το σύνολο του εξοπλισμού, τα μηχανήματα, τα οχήματα, κ.λπ. μέσα που θα χρησιμοποιεί ο
Ανάδοχος για τη Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα
πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα και θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της
ΕΕΠΠ, ο Π.Υ. παραμένει εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού,
μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση
που ο εξοπλισμός του Π.Υ. (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχθεί κατά, τη διάρκεια των
εργασιών, ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο Π.Υ. δε δικαιούται καμία επιπλέον
αποζημίωση.
Τα υλικά και μηχανήματα που συναντώνται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται
από καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει
τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των
υλικών και μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους. (Χρησιμοποίηση και σύνταξη σχετικού
πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕΠΠ και του Π.Υ.)
(3)

(4)

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή
επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και
έντεχνη περάτωση της Π.Υ., ο Π.Υ. υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη
σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή να ενισχύσει τον επί τόπου
υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών κλπ. που ενσωματώνονται στην
εγκατάσταση γίνεται από την ΕΕΠΠ. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση
των εργασιών που θα διατίθεται από τον Π.Υ. πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη
κατάσταση λειτουργίας.
Ο Π.Υ. έχει όλη την ευθύνη ανεύρεσης και χρησιμοποίησης πηγών υλικών που δεν
προέρχονται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές, πριν τη από χρησιμοποίηση τους, πρέπει να
εγκριθούν από την ΕΕΠΠ, η οποία μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή
απρόσφορων πηγών.
Επισημαίνεται ότι, εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των
Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλά εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς
συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., ο Π.Υ.
υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος,
με άλλο και σε αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.
Μετά από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι
έλεγχοι. Αν δε, κατά τις δοκιμές αυτές, αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης,
τότε η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο.

(5)

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, επειδή η
δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Π.Υ.
Σελίδα 187

7.3
1.

2.

3.

7.4
1.

2.

3.

Παραγγελίες Μηχανημάτων, συσκευών κτλ. - Προέγκριση
Ο Π.Υ. θα πρέπει κάθε φορά που απαιτείται παραγγελία εξοπλισμού, ανταλλακτικών ή
υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων (τακτική και αποκατάστασης
βλαβών) να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΕΠΠ. Επίσης, προ της παραγγελίας, είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ΕΕΠΠ για
προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
prospectus, οικονομικά στοιχεία/προσφορά, πίνακες α τεχνικών χαρακτηριστικών,
πιστοποιητικά, διαγράμματα, τεχνικά εγχειρίδια, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια κοπής και
διαμόρφωσης, περιγραφές κλπ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η ΕΕΠΠ) για
όλο το μηχανικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στις
εγκαταστάσεις. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα εκπονούνται από τον Π.Υ., εφόσον αυτά δεν
υπάρχουν στο Μητρώο του έργου και θα υποβάλλονται σε ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή
(dwg ή dxf). Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, ο Π.Υ. υποχρεούται να συμπληρώσει άμεσα
τις ελλείψεις αυτές, κατόπιν υπόδειξης της ΕΕΠΠ. Για τις αντικαταστάσεις υπάρχοντος
εξοπλισμού θα ακολουθηθεί η φιλοσοφία των προδιαγραφών του αρχικού σχεδιασμού των
εγκαταστάσεων και, στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πλέον ο εν λόγω εξοπλισμός, θα
δίνεται έμφαση στην ομοιομορφία και συμβατότητα του προστιθέμενου εξοπλισμού. Αλλαγή
του τύπου του εξοπλισμού επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο
υπάρχων εξοπλισμός δεν καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων και
απαιτείται αναβάθμισή του.
Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, έγκαιρα
στην ΕΥΑΘ ΑΕ, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ. και η παραγγελία θα πραγματοποιείται είτε
από την ΕΥΑΘ ΑΕ είτε από τον Π.Υ. μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΠΠ. Η ΕΕΠΠ μπορεί να
εγκρίνει ή να υποδείξει άλλη πηγή προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση
των ανωτέρω.
Ανταλλακτικά τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία των
εγκαταστάσεων θα βρίσκονται πάντα σε άμεση εφεδρεία, με μέριμνα του Π.Υ.

Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης
Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις της μονάδας
σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους, με επιστημονικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και επαρκές σε αριθμό, όπως περιγράφεται
στο σχετικό άρθρο, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Ο Π.Υ θα πρέπει ακόμα, εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο
συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού,
στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα
και τις Κυριακές και αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την ΕΕΠΠ, λόγω
έκτακτων περιπτώσεων.
Επιπλέον, θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για άμεσες
μεταφορές μηχανημάτων ή υλικών.
Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση
συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο δε Π.Υ. δεν συμμορφώνεται εντός των τασσόμενων προθεσμιών
για αποπεράτωσή της, καθορίζεται δια του παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε.
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και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία δικαιούνται όπως, εκτός της
υποβολής των ενταύθα και κατά τις νόμιμες διατάξεις προβλεπόμενων κυρώσεων, να
προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση τους, σε
βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. Ακόμη, θα επιβάλλεται στον Π.Υ. ποινική ρήτρα ίση
προς τη δαπάνη αποκατάστασής των κρατουμένων από αυτά που του οφείλονται και σε
περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, θα εισπράττεται το υπόλοιπο σε βάρος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
7.5
Επιθεώρηση
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει
αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Π.Υ., τα υλικά, τις
μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών κτλ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και
πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία
και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα
επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και
χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά
στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία,
μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.

7.6
(1)

Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και να διαθέτει όλα τα
απαραίτητα μέσα σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για κάθε περίπτωση, για
την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης καθώς και και κατά την είσοδο και
παραμονή επισκεπτών στους χώρους της ΕΕΛ
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος να συντάξει, όπου απαιτούνται, τα ΣΑΥ και ΦΑΥ και την
τήρηση των σχετικών κανονισμών και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές
ευθύνες για οτιδήποτε συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και
παραλείψεις του) είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο έργο για
λογαριασμό του.
Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται στην Ελληνική νομοθεσία, όπως
εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.
Οι σχετικές ευθύνες του Π.Υ. ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 11 της παρούσας.
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(2)

Για την προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις και στους
χώρους εκτέλεσης της Π.Υ., καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του, ο Π.Υ.
υποχρεούται να φροντίζει :
i.

Για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργική ετοιμότητα του
εξοπλισμού πυρανίχνευσης –πυροπροστασίας-πυρόσβεσης.

ii.

Για τον περιοδικό, τακτικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά
και την κατάλληλη διάθεσή τους.

iii.

Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε
χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που καθορίζονται στις άδειες και τα πιστοποιητικά τα οποία
έχουν εκδοθεί για τις εγκαταστάσεις και θα πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει τα
απαραίτητα έγγραφα και μελέτες εγκαίρως στην ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να εκδίδονται ή να
ανανεώνονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά και άδειες πριν από τη λήξη τους.

(3)

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Π.Υ. παραμένει μόνος και αποκλειστικά
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στην
παροχή των υπηρεσιών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης
ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει,
κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη
φύση των έργων, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών και πληροφοριακών σημάτων και
πινακίδων ασφαλείας, και να επιμελείται τη συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση,
αυτόματα παλλόμενα φωτεινά σήματα (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας.
Σε κάθε εργασιακό χώρο, θα προβλέπεται κατάλληλος και ασφαλής τεχνητός φωτισμός.
Στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες μετά την δύση του ηλίου, θα προβλέπεται
κατάλληλος τεχνητός φωτισμός, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μην κινδυνεύουν
οι εργαζόμενοι.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

(5)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: Η ΕΥΑΘ ΑΕ εγκρίνει, μετά από σχετικό
αίτημα των ενδιαφερομένων, επισκέψεις στις εγκαταστάσεις με διαδρομή κίνησης των
επισκεπτών, ανάλογα με τον αριθμό και τα ενδιαφέροντά τους (Σχολεία, Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Φορείς κλπ). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων θα τηρούνται οι κανόνες
ασφαλείας (ένδυση, υπόδηση, κλπ), για την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης και της
ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
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Για το σκοπό αυτό θα εκπονηθεί από κοινού από τον ανάδοχο και την ΕΕΠ σχέδιο κανόνων
που θα τηρούνται κατά την επίσκεψη.
(6)

7.7
(1)

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω βαρύνουν τον Π.Υ. και θεωρούνται
ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του.

Ασφάλεια και υγιεινή
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο
προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται,σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, να λειτουργεί και
συντηρεί τις εγκαταστάσεις με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τυχόν τροποποιήσεις στο
θεσμικό πλαίσιο Ασφάλειας και Υγείας που ενδεχομένως θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την
υπογραφή της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας και
να χορηγεί στο προσωπικό που θα εργάζεται για λογαριασμό του και στους επισκέπτες τον
απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε
ατυχήματος ή ζημιάς. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι,
συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων σε υπεργολαβίες, θα έχουν ενημερωθεί για τους
κινδύνους εργασίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με εν λειτουργία αγωγούς και
δεξαμενές λυμάτων, ιλύος, βιοαερίου, όζοντος, χημικών κλπ., καθώς και για την ανάγκη
προστατευτικής ενδυμασίας, για τις απαραίτητες προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των
εμβολιασμών και την ορθή, εν γένει, χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί
από υπαιτιότητα αυτού ή του προσωπικού του. Στην περίπτωση που συμβεί ατύχημα από το
οποίο προκύπτει τραυματισμός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η αρχική ειδοποίηση προς την ΕΥΑΘ ΑΕ θα γίνεται προφορικά ή τηλεφωνικά, το αργότερο
εντός τριάντα (30) λεπτών, ενώ θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση εντός 24 ωρών από το
ατύχημα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :
 να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς
και, κατά συνέπεια, όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας.
 να εμβολιάσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό με εμβόλια Τετάνου, Ηπατίτιδας Α και
Ηπατίτιδας Β,
 να κάνει σπιρομετρήσεις σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, μία φορά το χρόνο
 να κάνει ακοόγραμμα στο προσωπικό που εκτίθεται σε θόρυβο ο οποίος υπερβαίνει τις
κατώτερες τιμές έκθεσης
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 να διατηρεί τα απαραίτητα φαρμακευτικά είδη και σκευάσματα, κατ’ ελάχιστον αυτά τα
οποία περιλαμβάνονται στο 16/96, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας.
 να εκπαιδεύσει το προσωπικό σε θέματα πρώτων βοηθειών για τη γρήγορη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών - ατυχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
 να διατηρεί τους χώρους των εγκαταστάσεων και τους χώρους υγιεινής καθαρούς και
τακτοποιημένους, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει, μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ,
μέτρα για τις παρακάτω περιπτώσεις, κατ’ ελάχιστον :
 Μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
 Μέτρα αντιμετώπισης διακοπών ηλεκτροδότησης.
 Μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρικών παροχών.
 Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών συγκολλήσεων.
 Μέτρα ασφάλειας κατά την εργασία σε ύψη, ικριώματα (προστασία από πτώσεις κ.λπ.).
 Μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευών, κατασκευών κλπ.
Σε καμιά περίπτωση τα μέτρα ασφάλειας που θα εγκριθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ δεν
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τη λήψη τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων και
από τις ευθύνες του γενικότερα.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα μεριμνά για την εφαρμογή
όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων που θα εκτελεί για τη συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση και
τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων (αφυδατωμένη ιλύ, εσχαρίσματα, άμμος κλπ), στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών.

(2)

Στον Π.Υ. θα παραδοθεί ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) των εγκαταστάσεων όπως
υφίσταται και ισχύει, καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα αφορούν στην Ασφάλεια
και Υγεία στις εγκαταστάσεις, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ακολουθεί και να συμπληρώνει τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας
(ΦΑΥ) της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του ΠΔ.305/96.
Ο ΦΑΥ πρέπει, κατά τη διάρκεια της παρούσας παροχής υπηρεσιών, να αναπροσαρμόζεται
σε συνάρτηση με την εξέλιξη των υπηρεσιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν
επέλθει στις εγκαταστάσεις, τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης ή στην ισχύουσα
Νομοθεσία ή ακόμη λόγω επιπρόσθετων εργολαβιών που έχουν περατωθεί εντός του χρόνου
της συμβατικής περιόδου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται μετά το πέρας των
υπηρεσιών στην αναπροσαρμογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία
της εγκατάστασης, έτσι όπως αυτή αναβαθμίστηκε, λειτούργησε, συντηρήθηκε και πιθανώς
τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
Η ΕΕΠ αποφαίνεται, ύστερα από έλεγχο για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των
προτάσεων του Π.Υ. εντός 15μέρου από την υποβολή, και κατόπιν των τροποποιήσεων
εγκρίνει το ΦΑΥ. Ένα αντίτυπο παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση ενώ το δεύτερο
επιστρέφεται εγκεκριμένο και πρέπει να παραμένει στο χώρο της Εγκατάστασης, όπου θα
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είναι και στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
Παροχής των Υπηρεσιών. Ο ΦΑΥ τη συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και
φυλάσσεται με ευθύνη του εργοδότη. Την ευθύνη για τυχόν παράληψη σύνταξηςενημέρωσης του ΦΑΥ έχει ο Π.Υ.
Εάν κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης από τον
Ανάδοχο κάποιας νέας κατασκευής ή εγκατάστασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει
σχετικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Το ΣΑΥ θα
πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΑΘ ΑΕ πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των
εργασιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τεκμηριωμένες προτάσεις για τυχόν αναγκαίες
αναβαθμίσεις των συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των
εγκαταστάσεων.
(3)

Ο Π.Υ. οφείλει να επισημάνει έγκαιρα και εγγράφως στον Κύριο της εγκατάστασης τους
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές της εγκατάστασης, όσο και
με τις τεχνικές απαιτήσεις της λειτουργίας και συντήρησης.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και
συγκεκριμένα:

Την εξάλειψη κινδύνων.

Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.
 Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα
πρόληψής τους.
 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή
επισκευή της παροχής υπηρεσιών.

Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα.
 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας.

Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.
 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να
προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή
διαδοχικά.

Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή φάσεων εργασίας.
 Το σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης της πρόληψης εργασιακού κινδύνου, στο οποίο θα
αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης, καθώς και
των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφάλειας,
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, Ιατρός Εργασίας, Επιτροπή Ασφάλειας και
Υγείας των Εργαζόμενων), που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης, θα
περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά
εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού,
ιατρικών εξετάσεων), καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ.
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος).
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(4)

Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96,
Συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη αναθεώρησης –συμπλήρωσης –
αναπροσαρμογής του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά το στάδιο της Λειτουργίας
και Συντήρησης της Μονάδας. Το όνομα του συντονιστή θα πρέπει να ανακοινωθεί στην ΕΕE
της ΕΥΑΘ ΑΕ εντός 15μέρου από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Στον συντονιστή θα
ανατεθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 305/96 και θα
είναι και ο υπεύθυνος Συντονιστής θεμάτων ΑΥΕ για όλες τις παράλληλες εργασίες που τυχόν
εκτελούνται από άλλους Αναδόχους στο χώρο των εγκαταστάσεων ευθύνης του Π.Υ..
Υποχρεούται να μεριμνά και να ελέγχει ότι οι εργαζόμενοι των υπεργολάβων που θα
απασχολούνται στις εγκαταστάσεις θα ενημερώνονται και θα τηρούν τους κανονισμούς
ασφάλειας και υγείας και ότι διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν τον απαραίτητο εξοπλισμό
ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει ότι όλα τα μηχανήματα των υπεργολάβων θα κινούνται
αργά και προσεκτικά στους υπάρχοντες δρόμους. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίσει, με την
τοποθέτηση κατάλληλης σηματοδότησης, ότι δεν θα προκαλούνται ζημιές σε υπάρχοντα
καλώδια και σωληνώσεις.

(5)

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΦΑΥ ορίζονται οι εξής:
 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για εργασίες των οποίων οι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν.
 συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του του εναπομείναντα εργασιακού κινδύνου.
 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία
των εργαζόμενων.
 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού
κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κλπ.).
Το ΦΑΥ θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα στα οποία γίνεται αναφορά περί
μέτρων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος
αυτού.

(6)

Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προς τούτο, πρέπει ο Π.Υ. να
υποβάλει έγκαιρα στην ΕΕΠ εγχειρίδιο ασφάλειας (θα συμπεριληφθεί στο ΦΑΥ), μαζί με
πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού των εγκαταστάσεων,
αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου. Τέλος, πρέπει να ορίσει ένα μέλος του προσωπικού
του ως Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος θα έχει υποχρέωση ενημέρωση και
παρακολούθησης τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους
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εργαζόμενους. Ο Διευθυντής ή/και ο αναπληρωτής του παραμένουν πάντα τελικοί
υπεύθυνοι για την υγιεινή και ασφάλεια.
(7)

Ρητά καθορίζεται ότι ο Π.Υ. παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια
των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων
ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της
εφαρμογής των διατάξεων.

(8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την έναρξη της συμβατικής περιόδου, να εφοδιάσει κάθε
εργαζόμενο του προσωπικού που απασχολεί με ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας, ανάλογα με
την εργασία του και να τον ανανεώνει όταν απαιτείται και, κατ’ ελάχιστον, ετησίως.
Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στολές-φόρμες εργασίας
(και σε αδιάβροχη εκδοχή όταν απαιτείται), καθώς και φόρμες μιας χρήσης, προστασίας από
βιολογικούς παράγοντες και χημικά, υποδήματα ασφαλείας, γιλέκα ασφάλειας
φωσφορίζοντα, κράνη ασφάλειας μάσκες ημίσεος προσώπου και φίλτρα για τις μάσκες,
φιλτρόμασκες μιας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής, γάντια μιας χρήσης, καθώς και γάντια
εργασίας, κλπ.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί, σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης, επιπλέον
εφεδρικό εξοπλισμό για χρήση από το προσωπικό, τους επισκέπτες και την ΕΕΠ.
Επίσης, εκτός από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα έχει διαθέσιμο και εξοπλισμό για γενική
χρήση, όπως ιμάντες ασφάλειας τριών σημείων, ανακόπτες πτώσης, αναπνευστικές
συσκευές-μάσκες, συσκευή ανίχνευσης αερίων (υδρόθειου, μεθανίου, μονοξειδίου του
άνθρακα κ.λπ.), φακούς (εκ των οποίων οι 4 θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου), προστατευτικά
γυαλιά, προστατευτικά αυτιών κλπ.
Όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές τις οποίες
προβλέπουν τα αντίστοιχα ΕΝ και θα φέρει έγκριση τύπου CE και ημερομηνία κατασκευής,
ώστε να ελέγχεται η καταλληλότητά του.
Ο εξοπλισμός ασφαλείας θα πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται τακτικά, ώστε να
εξασφαλίζεται η καταλληλόλητα του για τις εκάστοτε απαιτήσεις των εργασιακών συνθηκών.
Η συντήρηση και ο ανεφοδιασμός όλου του εξοπλισμού ασφαλείας θα γίνεται με μέριμνα
του ΤΑ του αναδόχου.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση εργαζομένου του Αναδόχου που παραβαίνει
τις αρχές ασφαλείας.
(9)

Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Π.Υ. και
θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του,
κατά τρόπο ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς του.
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7.8

Διασφάλιση ποιότητας

Πρόγραμμα ποιότητας παροχής υπηρεσιών
(1)

Ο Π.Υ. ενημερώνει και επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, το υφιστάμενο πρόγραμμα
ποιότητας παροχής υπηρεσιών και το υποβάλλει εγκαίρως σε δύο (2) αντίτυπα, στην ΕΕΠΠ.

(2)

Για ενημέρωση και επικαιροποίηση του Προγράμματος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον
Π.Υ. οποιαδήποτε αμοιβή, διότι οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ως περιληφθείσες
ανηγμένα στην οικονομική προσφορά του.

7.9 Συνθήκες Ασφαλούς Εργασίας-Αποφυγή όχλησης
Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές
εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις προς αυτές.
Επισημαίνεται η υποχρέωση του Π.Υ. να λαμβάνει κάθε λειτουργικό ή προστατευτικό αποτρεπτικό μέτρο, ώστε η έκλυση οσμών, καπνού και σκόνης καθώς και η δημιουργία θορύβου
κατά τη λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων να περιορίζεται σε απολύτως αποδεκτά και
ανεκτά επίπεδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων),
που θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά
CE, να είναι σε ασφαλή και καλή κατάσταση, να έχουν τις απαιτούμενες άδειες και ο χειρισμός
τους να γίνεται από αδειούχους χειριστές . Γερανοί και άλλος ανυψωτικός εξοπλισμός δεν θα
γίνονται δεκτοί στο χώρο των εγκαταστάσεων παρά μόνον εφόσον διαθέτουν τις απαιτούμενες
άδειες και πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας εν ισχύ. Οι χειριστές μηχανημάτων θα πρέπει να
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και άδειες εργασίας.
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η αποθήκευση εκρηκτικών, εύφλεκτων και τοξικών ουσιών (με
εξαίρεση τις απαραίτητες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων). Η αποθήκευση και η χρήση των
ουσιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εκάστης ουσίας, όπως αυτές
περιλαμβάνονται στο φύλλο Α + Υ που εκδίδει ο παραγωγός.
Όλες οι θερμές εργασίες, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις - οξυγονοκολλήσεις - κοπή με ηλεκτρικό τόξο
ή φλόγα, εκτελούνται μόνον από αδειούχους και κατάλληλα εκπαιδευμένους εργαζομένους. Πριν
από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας συγκόλλησης ή κοπής, ο υπεύθυνος μηχανικός του
Αναδόχου θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων από την εκτέλεση
θερμών εργασιών. Ο χειρισμός, η μεταφορά και η αποθήκευση φιαλών θα ακολουθούν
συγκεκριμένους κανονισμούς και οδηγίες και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία. Για την εξασφάλιση της απαραίτητης πυροπροστασίας έναντι κινδύνων από την
εκτέλεση θερμών εργασιών ο Ανάδοχος θα ορίσει Υπεύθυνο Πυρασφάλειας.
Όλες οι εκσκαφές σε βάθος μεγαλύτερο του 1,00 μέτρου, που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
στα πλαίσια της συντήρησης, θα πρέπει να περιφράσσονται με προσωρινούς ξύλινους ή
μεταλλικούς φράκτες με φθορίζουσες ταινίες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση
από το άκρο της εκσκαφής. Όλα τα ορύγματα των σωληνώσεων και οι εκσκαφές σε βάθος
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μεγαλύτερο του 1,20 μέτρων θα πρέπει να διαθέτουν διατάξεις αντιστήριξης, των οποίων η
επάρκεια θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον Ανάδοχο και εάν απαιτείται, θα εκπονείται μελέτη
και γεωτεχνική έρευνα.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα ανωτέρω βαρύνουν τον Π.Υ. και θεωρούνται ανηγμένες στις
τιμές της προσφοράς του.

7.10 Προστασία περιβάλλοντος
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή
της παροχής υπηρεσιών. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς
όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην απόφαση έγκρισής
τους.
-Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει τα τυχόν πρόσθετα ή συμπληρωματικά μέτρα και να
συμμορφώνεται με τις συστάσεις ή οδηγίες που θα του κοινοποιούνται από την Υπηρεσία ή τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους και της Περιφέρειας.
-Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απορριμμάτων, νερών πλύσης, ορυκτελαίων, λιπαντικών και
χημικών ουσιών στο έδαφος ή τη θάλασσα. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται με κάθε
επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά
στους χώρους συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη
συλλογή τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών.
-Θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά
και εκφόρτωση χημικών, καυσίμων κ.λπ. με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
-Όσον αφορά στη διαχείριση καταργηθέντων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: χρησιμοποιημένο
πληρωτικό υλικό μονάδων απόσμησης, χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας από φίλτρα), αυτά
θα διατίθενται σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις υποδοχής.
-Όσον αφορά στη διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, ελαστικών, υγρών/ στερεών
αποβλήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, λαμπτήρων, μικρών συσσωρευτών - ΑΦΗΣ,
συσσωρευτών, παλετών, πλαστικών υλικών, χαρτιού, toner, δοχείων από μελάνια, διαλυτών,
χρωμάτων, κ.λπ. αυτά θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους και μετά από έγκριση της
ΕΕΠ, να αποστέλλονται προς κατάλληλη επεξεργασία (ανακύκλωση, αναγέννηση, αναγόμωση,
καταστροφή κ.λπ.) σε κατάλληλους αδειοδοτημένους φορείς.
-Σε κατάλληλους αδειοδοτημένους φορείς θα παραδίδονται επίσης τα εργαστηριακά απόβλητα
από τη λειτουργία του επιτόπου εργαστηρίου.
-Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται από τον ΠΥ στην ΕΥΑΘ ΑΕ κατάλογος σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (excel) των παραχθέντων αποβλήτων στα πλαίσια της παροχής
υπηρεσιών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συνοδευόμενο από όλα τα παραστατικά
στοιχεία, προκειμένου η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να τα συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση παραγωγού
αποβλήτου προς το αρμόδιο Υπουργείο (ΗΜΑ).
Όλες οι ως ανωτέρω σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένα στην
οικονομική προσφορά του.
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7.11 Εκθέσεις
(1) Με μέριμνα του Π.Υ. συντάσσονται εκθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Τ.Π.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα παραπάνω υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε δύο (2)
αντίγραφα και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον τύπο που αυτή θα καθορίσει. Οι
εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα και θα
αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
(2) Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαμβάνεται και μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που
απασχολείται στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά
μήνα).
(3) Επίσης, ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις ζητηθούν από την
Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, από την πρόοδο της Π.Υ..
(* όπου αναφέρονται έντυπες μορφές αυτές μπορούν να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά
αρχεία .pdf, τα οποία θα εκτυπώνονται εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΕΠΠ)

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
8.1
Έναρξη εργασιών
Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της.
8.2
(1)

Τμηματικές Προθεσμίες
Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω
Τμηματικές Προθεσμίες. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης ή την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή
ως ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών.

Καθορίζονται οι παρακάτω Τμηματικές Προθεσμίες:
o Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης με
τον Π.Υ. παραδίδεται βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων
στοιχείων σχετικά με το έργο συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο
παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και την ημερομηνία παραλαβής τους.
o Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
υποβάλλονται ή/και παραδίδονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για
ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού
Ασφαλείας.
o Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη μόνον το
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις), υποβάλλονται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Άρθρου 12 της παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.1
Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Π.Υ.
(1) Ως συμβατική τιμή μονάδας, για την υπόψη Σύμβαση, ορίζεται η κατ’ αποκοπή τιμή για την
λειτουργία και συντήρηση της παροχής υπηρεσιών από τον Π.Υ..
Επίσης καθορίζονται οι συμβατικές τιμές μονάδας για την πληρωμή των «Πρόσθετων
Εργασιών» συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης/αντικατάστασης/προσθήκης εξοπλισμού
που θα εκτελέσει ο Π.Υ. σύμφωνα με τους όρους των τευχών της παρούσας. Αναλυτικά το
περιεχόμενο των τιμών μονάδας περιγράφεται στη Διακήρυξη.
(2)

(3)
(4)

Οι ως άνω συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε υπηρεσίες πλήρως περαιωμένες,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες
υπηρεσίες για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία και συντήρηση των έργων, καλύπτοντας
όλες τις δαπάνες του Π.Υ., άμεσες ή έμμεσες και αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Π.Υ. για
την κατά ανωτέρω εκτέλεση των υπηρεσιών.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Π.Υ. επιβαρύνει
τον ΚτΕ.
O Π.Υ. υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων
(με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω εορτών,
αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με αποδοχές, αποζημιώσεις
λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών
και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (ΕΦΚA κτλ).

9.2 Τροποποιήσεις
Ο Π.Υ. δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών να επιφέρει τροποποιήσεις στη
μορφή της παροχής υπηρεσιών, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών.

9.3 Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί
I) Το συμβατικό τίμημα λειτουργίας και συντήρησης θα πληρώνεται με βάση τμηματικές και κατ'
ελάχιστον μηνιαίες πιστοποιήσεις.
II) Το συμβατικό τίμημα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης/ επισκευής/ αναβάθμισης/
αντικατάστασης/ προσθήκης εξοπλισμού θα πληρώνεται ως εξής:
α) Με την έναρξη κάθε εργασίας θα δίδεται προκαταβολή σε ποσοστό 30% του συμβατικού
τιμήματος κάθε εργασίας.
β) Με την άφιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών για την υλοποίηση κάθε εργασίας και
μετά από την παραλαβή του από την ΕΕΠ θα καταβάλλεται το 20% του συμβατικού τιμήματος
κάθε εργασίας.
γ) Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος κάθε μίας από τις πρόσθετες εργασίες θα γίνεται
μετά την ολοκλήρωσή της και μετά από τα εξής:
- Ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργία δύο (2) μηνών.
-Παράδοση στην ΕΥΑΘ ΑΕ του φακέλου που θα ενσωματωθεί στο Μητρώο του έργου
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-Κατάθεση των εγγυήσεων για τον εξοπλισμό και την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του από
τον Π.Υ. για εικοσιτέσσερις (24) μήνες κατ’ ελάχιστο. Θα επισυνάπτεται και κάθε προσφερόμενη
εγγύηση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.
Η προσφερόμενη εγγύηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται η απόδοση και τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού που τοποθετήθηκε θα πρέπει να καλύπτει τα κάτωθι:
Πιθανά ελαττώματα από την κατασκευή στα μηχανικά/ μηχανολογικά μέρη του
εξοπλισμού.
5ο. Την υποχρέωση του ΠΥ
να επισκευάσει τον εξοπλισμό δωρεάν, εφόσον
παρουσιαστούν ελαττώματα εξαιτίας προβληματικής κατασκευής ή εγκατάστασης ή
βλάβης από υπαιτιότητα του.
6ο. Τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
Σε περίπτωση εμφάνισης τακτικών βλαβών του εξοπλισμού ή συνεχόμενης δυσλειτουργίας ή
μειωμένης απόδοσης σε σχέση με την εγγυημένη, εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του,
ο ΠΥ είναι υποχρεωμένος για την αντικατάσταση του με άλλο καινούργιο ίδιων τεχνικών
χαρακτηριστικών και δυναμικότητας.
4ο.

III) Το τίμημα που αφορά την εκτέλεση των έκτακτων Εργασιών Αντικατάστασης-Προσθήκης
Εξοπλισμού (250.000, πλέον ΦΠΑ - δεν υπόκειται σε έκπτωση), θα καταβάλλεται μηνιαία, εφόσον
υπάρχει ανάλωσή του και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού και
υποβολής όλων των προβλεπόμενων παραδοτέων (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τεύχος
1).
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Έκπτωση Π.Υ.
1.
Αν ο Π.Υ. δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και ιδιαίτερα της τήρησης της
αποδεκτής ποιότητας επεξεργασίας, ή δεν συμμορφώνεται προς τις γραπτές εντολές της
αρμόδιας Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης που του δίνονται σύμφωνα με τη
σύμβαση ή το Νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
2.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία ακολουθεί εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού
όταν :

δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες.

οι παραδιδόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και
γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.

σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης
Η εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη αναφορά της
Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης.
Το ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να αποφασίσει, καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο Π.Υ.
προς παροχή εξηγήσεων.
3.

Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ. εκπτώτου, καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ το ποσό της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση, και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ. ως έκπτωτου και της
κατάπτωσης της εγγύησης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας
που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του Π.Υ. των συμβατικών του υποχρεώσεων.
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10.2 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης
1.
Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την
είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Π.Υ. στις εγκαταστάσεις, ο Π.Υ. σε συνεργασία με την
ΕΥΑΘ ΑΕ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές ώστε να
επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου, ο Π.Υ. θα
λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2.
Σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του ή γενικότερων
κινητοποιήσεων του προσωπικού του, την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων, με προσωπικό ασφαλείας κλπ. ώστε να μη διαταραχθούν οι διεργασίες
επεξεργασίας, έχει αποκλειστικά ο Π.Υ. Επίσης, σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας
του προσωπικού του Π.Υ., μειώνεται κατ’ αποκοπή από το τίμημα ποσό 80€/άτομο/ημέρα ή
αντίστοιχα το αναλογούν ωρομίσθιο με βάση το ποσό αυτό, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΠΠ
προς τη Δ/νση Οικονομικού της ΕΥΑΘ ΑΕ.
3.
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας χωρίς ευθύνη του Π.Υ. για περισσότερες των τριών (3)
ημέρες, ο Π.Υ. αμείβεται με το 75% του προβλεπόμενου τιμήματος και μέχρι την
αποκατάσταση της λειτουργίας ή την ενεργοποίηση των προβλεπομένων από την Διακήρυξη.
4.
Γενικότερα, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, διάλυσης της σύμβασης, ματαίωσης της
διάλυσης ή αποζημίωσης του Π.Υ. λόγω διάλυσης της Σύμβασης, ισχύουν όλα τα
προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
11.1 Ευθύνη Π.Υ.
(1) Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο ΠΥ φέρει τον κίνδυνο των εγκαταστάσεων για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Αν οι
εγκαταστάσεις λειτουργούν πριν από την οριστική παραλαβή, οι βλάβες από τη χρήση,
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα εργασιών του ΠΥ βαρύνουν την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Π.Υ. ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Π.Υ. είτε σε οποιεσδήποτε
δραστηριότητες του Π.Υ. είτε στην ύπαρξη της παροχής υπηρεσιών καθ΄ εαυτήν , βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων» ισχύουν οι όροι του άρθρου 12 της παρούσας.
(2) Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από
οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Π.Υ. ή σε τρίτους ή και σε
περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του.
(3) Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου
κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων και να
παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης,
καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, λόγω κακής
φύλαξης ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον
ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για
οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών της
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(4)

(5)
(6)

παροχής υπηρεσιών, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ο Π.Υ. οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την
ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. ευθύνεται κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών
βαρύνει αποκλειστικά τον Π.Υ.
Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση της απαιτούμενης
ποιότητας επεξεργασίας και όλων των λοιπών περιβαλλοντικών όρων για τη σωστή
λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Επίσης, ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω
προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και επίσης
για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων
αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα σφάλματα
ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστηθέντα από τον Π.Υ. ή από
τρίτο, απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε σχετική ευθύνη.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ ή σε άλλο
φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους.
Ακόμη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ
διατάξεις, ο Π.Υ. υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος
ασφαλιστική εταιρεία.

11.2 Ευθύνη ΚτΕ
(1) Η ευθύνη του ΚτΕ, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο
1.5 και στο Άρθρο 2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατά το βαθμό
που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Άρθρου 12 της παρούσας, ο ΚτΕ
αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά
του.
(2) Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Π.Υ. υποστεί ζημιές προκαλούμενες από ευθύνη
που έχει αναλάβει ο ΚτΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, θα
ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται πληρωμή του κόστους
αποκατάστασης των ζημιών, στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσας.
11.3 Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα
(1) Ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη
χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., που καλύπτονται
από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
(2) Αν ο Π.Υ. παραλείψει, εκούσια ή ακούσια, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα
ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και
επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
i.
Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο
επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που
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ii.

αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά, βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το
ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του
δικαιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος
αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο Άρθρο 12 της παρούσας ασφάλιση δεν
καλύπτει και την περίπτωση αυτή.
Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΣΦΑΛΙΣΗ
12.1. Γενικές διατάξεις
12.1.1. Υποχρέωση ασφάλισης-Εφαρμοστέα νομοθεσία-Παράλληλη ευθύνη αναδόχου και
ασφαλιστικής εταιρίας
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει με μία ή περισσότερες
ασφαλιστικές εταιρίες της επιλογής του ασφαλιστική/ες σύμβαση/εις, σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τους ασφαλιστικούς
κινδύνους έναντι προσώπων και πραγμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 12.2.1,
12.2.2., 12.2.3 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 12.3 του
παρόντος Άρθρου.
(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών
συμβάσεων, όπως ενδεικτικά των Ν. 4364/2016, Ν. 2496/1997 (ΑσφΝ), Ν. 4412/2016, Π.Δ.
237/86, Π.Δ 148/2009.

(3)

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και την ευθύνη του Αναδόχου που απορρέουν από το σύνολο των κανονιστικών
όρων της Διακήρυξης και της σύμβασης με τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ) ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εκχωρήσει, σε κάθε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί από τον ΚτΕ ή προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τις απαιτήσεις που απορρέουν από
το/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α έναντι της ασφαλιστικής/ων εταιρίας/ων στον ΚτΕ.

12.1.2. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
(1) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4364/2016.
(2)

Κάθε ασφάλιση, είτε το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα είτε στην
αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της
εκδότριας και διέπεται από τους Ν.4364/2016, Ν 2496/1997 κλπ, όπως
ισχύουν.

(3)

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις α) θα καταρτίζονται εγγράφως, β) θα περιλαμβάνουν όρους
οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους όλων των συμβατικών τευχών και της
διακήρυξης και γ) θα τυγχάνουν της αποδοχής και έγκρισης του ΚτΕ ως προς τη τήρηση όλων
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των όρων και τευχών της Διακήρυξης καθώς και της νομοθεσίας εν σχέσει
ασφάλιση.

προς την

(4)

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.

(5)

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες, στο μέτρο των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο, και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.

(6 )

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) που επιλέγονται από τον Ανάδοχο
πρέπει υποχρεωτικά να υπόκεινται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τα παραπάνω δεν είναι σύμφωνο με το παρόν
άρθρο της διακήρυξης.

12.2 Ασφαλιστική Κάλυψη Κινδύνων Σύμβασης
12.2.1 Ασφάλιση του αντικειμένου της σύμβασης «κατά παντός κινδύνου»
12.2.1.1 Ασφάλιση υλικών ζημιών του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το αντικείμενο της σύμβασης πλήρως και «κατά
παντός κινδύνου», ήτοι από κάθε κίνδυνο που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του
(ενδεικτικά πλημμελή κατασκευή, αστοχίες κλπ.), σε γεγονότα τα οποία δεν ελέγχει
(ενδεικτικά φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμός κλπ.) ή ακόμη σε ανωτέρα βία,
και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου και τους κανονιστικούς όρους όλων των
συμβατικών τευχών της Διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.
Με την ασφάλιση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλα τα αντικείμενα και όλες
τις συμβατικές εργασίες που χρησιμοποιούνται ή εκτελούνται στο έργο/υπηρεσία και,
ενδεικτικά, τις μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και χώρους του ΚτΕ
που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τον χρησιμοποιούμενο
μηχανολογικό εξοπλισμό, τα υλικά και τα εργαλεία, είτε ανήκουν στον ίδιο είτε στον ΚτΕ.
(2) Ειδικότερα, η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε ζημίας (απώλειας,
φθοράς, καταστροφής), μερικής ή ολικής, που προκαλείται κατά την εκτέλεση των
συμβατικών εργασιών στα αντικείμενα της ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία ή οφείλεται σε
τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, περιλαμβανομένων και των περιστατικών από
ανωτέρα βία, πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόμενα, ελαττωματικά υλικά, κακοτεχνία,
πλημμελή εργασία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων μόνο των κινδύνων που
συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου και
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δηλαδή πολέμου, ανταρσίας, στάσης ή λαϊκών ταραχών ,
ιοντιζουσών ακτινοβολιών .
(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το αντικείμενο της σύμβασης, καλύπτοντας πλήρως
την αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων του
δικαιώματος προαίρεσης, των τυχόν αναθεωρήσεων ή αναπροσαρμογών αυτής (θετικών ή
αρνητικών).
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(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική
αξία της σύμβασης.

(5)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και την παραλαβή των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

12.2.1.2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με την
οποία να καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων (κυρίου του έργου και του εν γένει προσωπικού
του καθώς και λοιπών τρίτων) συνεπεία σωματικών βλαβών (συμπεριλαμβανομένης της
καταβολής δαπανών, θετικής-αποθετικής ζημίας τρίτου και της χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και κάθε άλλης νόμιμης αξίωσης αποζημίωσης),
καθώς και υλικών ζημιών σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που μπορούν να
συμβούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, από οποιαδήποτε αιτία και δημιουργούν
υποχρεώσεις του Αναδόχου ή/και του ΚτΕ για αποζημίωση.
(2)

Απαιτήσεις από εργατικά ατυχήματα του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του
Αναδόχου και του ΚτΕ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και
κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.

(3)

Με τη σύμβαση θα καλύπτεται και η ευθύνη του ΚτΕ, ή/και των Συμβούλων του ή/και εν
γένει κάθε είδους προσωπικού αυτών, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
(Ευθύνη από Πρόστηση).

(4)

Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καλύπτει και τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα
από την απόκρουση (δικαστικά έξοδα, δικαστική δαπάνη κ.α.) και την ικανοποίηση αξιώσεων
τρίτων (θετική – αποθετική ζημία, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη/ ψυχική οδύνη
κ.α.) κατά:

του Αναδόχου.

ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του

ή/και του ΚτΕ

ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ, Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων και εν γένει
κάθε είδους προσωπικού τους

ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω
που προβάλλονται με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη ζημία από
πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω προσώπων, οι οποίες καλύπτονται από το ασφαλιστήριο
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Ειδικότερα, η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό
για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω και επίσης θα
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την
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αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια
ευθύνης των ασφαλιστών.
(5)

Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζονται παρακάτω:
 Για υλικές ζημιές, θετικές ή αποθετικές, σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των ζημιωθέντων τρίτων: 100.000 €
 Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων ή για σωματική βλάβη και θάνατο κατ’ άτομο:
300.000 €
 Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των παθόντων: 600.000 €
 Για σωματική βλάβη ή θάνατο προσωπικού ή για σωματική βλάβη και θάνατο κατ’ άτομο
300.000 €
 Για σωματική βλάβη ή θάνατο προσωπικού μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των παθόντων: 600.000 €

(6)

Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της
ασφαλιστικής κάλυψης σε 1.500.000 €.

(7)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και την παραλαβή των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

12.2.2 Ασφάλιση περιβαλλοντικής ζημίας
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει ασφαλιστική σύμβαση για την κάλυψη των ζημιών που
θα προκληθούν στο περιβάλλον από πράξεις ή παραλείψεις του με βάση την περιβαλλοντική
ευθύνη του ή/και από αιφνίδια και μη αναμενόμενα γεγονότα ή/και εξαιτίας των
δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων που επιχειρεί ο Ανάδοχος.
(2)

Η παραπάνω ασφάλιση περιλαμβάνει κάθε ζημία που θα προκληθεί στο περιβάλλον από τις
προπεριγραφόμενες αιτίες, χωρίς να εξαιρείται καμία ζημία, και ενδεικτικά δαπάνες
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα
αποκομιδής απορριμμάτων και ερειπίων, καθώς και κάθε ζημία που θα προκληθεί στο
περιβάλλον εξαιτίας των δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων που επιχειρεί ο Ανάδοχος,
όπως η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση μη επικίνδυνων και
επικίνδυνων αποβλήτων.

(3)

Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής
ζημίας θα είναι, για οποιαδήποτε ζημία του περιβάλλοντος, κατά περιστατικό: 100.000 €

(4)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και την παραλαβή των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
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12.2.3 Ασφάλιση οχημάτων
(1)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει με ασφάλιση την αστική ευθύνη του ίδιου και του
απασχολούμενου προσωπικού και εν γένει προστηθέντων του για ζημιές που θα
προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και για τις ανάγκες αυτής (π.χ. μηχανοκίνητα οχήματα, κλαρκ, γερανοί, ανυψωτικά
μηχανήματα κλπ), είτε ανήκουν σ' αυτόν, είτε στον ΚτΕ, είτε στο προσωπικό του ή σε τρίτους
και για τα ποσά κάλυψης που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν.489/76, όπως
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986.
(2)

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων για ζημίες
εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης (συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης για
τη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη), και για ζημίες σε πράγματα.
Επιπλέον, καλύπτεται και η αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των
μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η
αστική ευθύνη θα καλύπτεται με την ασφαλιστική σύμβαση.

(3)

Στην έννοια του τρίτου εμπίπτει και ο ΚτΕ, καθώς και το απασχολούμενο εργατικό και
υπαλληλικό προσωπικό του.

(4)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας
της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και την παραλαβή των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

12.3 Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Στο/α ασφαλιστήριο/α των ασφαλιστικών καλύψεων των παραγράφων του άρθρου 12.2 της
παρούσας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι ακόλουθοι όροι:
(1) Στην έννοια «Ασφαλιζόμενος», στις συναπτόμενες συμβάσεις, θα περιλαμβάνονται: ο Ανάδοχος
και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολεί με οιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας ή
υπηρεσίας ή συνεργασίας στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, και τα
μέλη των οργάνων της διοίκησης αυτού και κάθε είδους προσωπικό του, οι τυχόν
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές ή /και τεχνικοί σύμβουλοι.
(2)

Ο ΚτΕ, η περιουσία του, το προσωπικό των αρμοδίων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών του που
τον εκπροσωπούν και γενικά το προσωπικό του που συνδέεται με αυτόν με κάθε είδους
σχέση εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή συνεργασίας ή άλλη που ρητά δεν
αναφέρεται στο παρόν, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες του και το προσωπικό
τους, θεωρούνται και τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της
ασφαλιστικής κάλυψης, με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη
αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την γενική αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων
φορέων.

(3) Το/α ασφαλιστήριο/α δεν μπορεί/ούν να ακυρωθεί/ούν, να τροποποιηθεί/ούν ή να λήξει/ουν
χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς τον ΚτΕ.
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(4)

Η ασφαλιστική εταιρία στερείται κάθε αξιώσεως και παραιτείται κάθε δικαιώματος
αγωγής/ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των εντεταλμένων οργάνων της, των υπαλλήλων της, των
συμβούλων της, των συνεργατών της και του προσωπικού τούτων σε περίπτωση που η
βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη που τελείται χωρίς δόλο των ανωτέρω
προσώπων.

(5)

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης.

(6)

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των εγκαταστάσεων του ΚτΕ, και σε κάθε
περίπτωση που, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΚτΕ, ζητηθεί η εκχώρηση των
ασφαλιστικών απαιτήσεων, ο Ανάδοχος εκχωρεί στον ΚτΕ τα ποσά των απαιτήσεων που
απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με σύμβαση που θα συνάπτεται εγγράφως
μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα και θα αναγγέλλεται νομίμως (η εκχώρηση) στην
ασφαλιστική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή ο ΚτΕ, ως δικαιούχος της εκχωρηθείσας
απαίτησης, δικαιούται να ασκεί τα εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου απορρέοντα
δικαιώματα και να προβαίνει στην λήψη του ασφαλιζόμενου ποσού και η ασφαλιστική
εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στον ΚτΕ.

(7)

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της
σύμβασης (έργο/ υπηρεσία), προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον
Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του ΚτΕ. Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην
ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον, ο οποίος
ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά και για λογαριασμό του Αναδόχου, με βάση την με το
παρόν χορηγούμενη πληρεξουσιότητα προς τούτο από τον Ανάδοχο, και σύμφωνα με το
νόμο και την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, η ασφαλιστική
εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στον ΚτΕ.

(8)

Ο ΚτΕ έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά και κατά το
προσυμβατικό στάδιο σύναψης αυτής μεταξύ του Αναδόχου και την/ις ασφαλιστική/ες
εταιρία/ες, δικαίωμα i) να επικοινωνεί απ' ευθείας με την ασφαλιστική εταιρία, ii) να παρέχει
στην ασφαλιστική εταιρία στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και συνάπτονται με τους
όρους της συναφθησόμενης ασφαλιστικής σύμβασης και iii) να παρέχει στην ασφαλιστική
εταιρία στοιχεία της Διακήρυξης του έργου ή της Υπηρεσίας και δικών του παρατηρήσεων
και ελέγχων.
Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από τον ΚτΕ γίνεται με τη συναίνεση του Αναδόχου και
των προστηθέντων του και, συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση άρνησης τους ή παραβίασης
στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα ή εμπιστευτικών πληροφοριών.

12.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου
(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την υποχρέωση ασφάλισης, όπως αυτή προκύπτει
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα συμβατικά τεύχη και εν γένει τους όρους της διακήρυξης
και, γενικότερα, οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
παρόν άρθρο έναντι του ΚτΕ.
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(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει τις απαιτούμενες σύμφωνα με το παρόν άρθρο
ασφαλιστικές συμβάσεις στον ΚτΕ προς έλεγχο και έγκριση και να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις αυτού, όπως περιγράφεται ειδικότερα παρακάτω.

(3) Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος
και είναι απαραίτητο για την έναρξη των εννόμων συνεπειών της ασφάλισης, τουλάχιστον
μία ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. Η απόδειξη πληρωμής
της προκαταβολής των ασφαλίστρων υποβάλλεται το αργότερο κατά τη σύναψη της
σύμβασης. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση νόμιμης παράτασης του χρόνου υπογραφής
της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 12.5(7) του παρόντος άρθρου.
(4)

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους του/ων ασφαλιστηρίου/ων
συμβολαίου/ων που συνάπτει, προκειμένου να είναι ενεργή και να διατηρείται σε ισχύ η
ασφαλιστική σύμβαση, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συνάψει
με τον ΚτΕ.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης της ασφαλιστικής
σύμβασης όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος της, να θέτει στη διάθεση της/ων
ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο σε κάθε στάδιο, ώστε να
ανταποκρίνεται η ασφαλιστική σύμβαση στο απαιτούμενο από τους όρους του παρόντος
άρθρου και στα τεύχη της διακήρυξης επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης. Ειδικότερα, ο
Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην/ις ασφαλιστική/ές ενδεικτικά:
i.
το σύνολο των διακηρύξεων και των συμβατικών τευχών που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων,
ii.
κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος,
iii.
κάθε στοιχείο που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων
iv.
κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.
Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων, αποθηκών κτλ. από τους
εκπροσώπους της/ων ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών.

(6)

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί το συντομότερο δυνατόν την/ις ασφαλιστική/ές
εταιρεία/ες αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν, νομικό ή πραγματικό, μεταβάλλει
ουσιαστικά τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν σε αυτή/ές κατά το χρόνο πριν από τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

(7)

Στην περίπτωση που συντρέχει νόμιμος λόγος αλλαγής ασφαλιστικής εταιρίας ή
τροποποίησης των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης ή αμφότερων των ανωτέρω, ο
Ανάδοχος υποχρεούται, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη συνδρομή ή διαφορετικά τη
γνώση του λόγου αυτού, να προσκομίσει την απαιτούμενη ασφαλιστική σύμβαση ή
τροποποιητική ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

(8)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε γραπτή ειδοποίηση προς την ασφαλιστική
εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και να παρέχει σε αυτή όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις
συνέπειες επέλευσης του κινδύνου.
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(9)
i. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους
των αποζημιώσεων ή /και των ασφαλιστικών απαιτήσεων κάθε ποσό που δεν μπορεί να
εισπραχθεί ή δεν καταβάλλεται από τους ασφαλιστές, με βάση τους όρους των
ασφαλιστηρίων, όπως αυτοί ισχύουν ή εφαρμόζονται ή ερμηνεύονται κατά την εφαρμογή
τους από κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή όργανο, ενδεικτικά λόγω τυχόν εξαιρέσεων,
απαλλαγών, εκπτώσεων, προνομίων, περιορισμών κτλ.
ii. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό για
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα πέραν των ποσών κάλυψης των
ασφαλιστικών συμβολαίων.
iii. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεούται σε πλήρη εξόφληση της
ζημιάς ή βλάβης ή αποζημίωσης κτλ. σε περίπτωση που η/οι ασφαλιστική/ές εταιρία/ες με
την/ις οποία/ες συνήψε ασφαλιστική/ές σύμβαση/εις, παραλείψει/ουν ή αρνηθεί/ούν να
εξοφλήσει/ουν (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη φθορά κλπ, για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία.
12.5 Διαδικασία ελέγχου της ασφαλιστικής σύμβασης
(1) Οι απαιτούμενες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο ασφαλιστικές συμβάσεις, πριν από τη
σύναψή τους, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ προς έλεγχο,
τουλάχιστον (20) μέρες πριν από την ορισθείσα για την υπογραφή της σύμβασης με τον ΚτΕ
ημερομηνία.
(2) Οι κατά τα παραπάνω υποβαλλόμενες προς έλεγχο ασφαλιστικές συμβάσεις πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις του Ν. 1599/1986 της/ων ασφαλιστικής/ών
εταιρείας/ιών, στην/ις οποία/ες να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου
(άρθρου 12), των όρων και τευχών της διακήρυξης του έργου ή /και υπηρεσίας και ότι με
το/α προσκομιζόμενο/α ασφαλιστήριο/α καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι
οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο υπόψη άρθρο, τα συμβατικά τεύχη και τους εν
γένει όρους της διακήρυξης.
(3)

Ο ΚτΕ, αφού λάβει νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες
παραγράφους το/α ασφαλιστήριο/α που του υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, ελέγχει
αυτό/ά για τη διαπίστωση της συμβατότητας των όρων του με τους όρους του παρόντος
άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών τευχών και εν γένει όρων της διακήρυξης.

(4)

Ο ΚτΕ οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της/ων ασφαλιστικών συμβάσεων να
κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τις αντιρρήσεις του, άλλως θεωρείται ότι εγκρίνει την/ις
ασφαλιστική/ές σύμβαση/εις.

(5)

Η έγκριση της/ων ασφαλιστικής/ων σύμβασης/εων από τον ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι
της/ων ασφαλιστικής/ων σύμβασης/εων ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος
άρθρου, της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο ή απομειώνει την ευθύνη του που απορρέει από το
σύνολο των κανονιστικών όρων καθώς και το αμέσως προηγούμενο άρθρο της διακήρυξης.
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(6) Σε περίπτωση έκφρασης αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ανάδοχος
οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται,
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, να υποβάλει στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις του ΚτΕ και τους όρους τους παρόντος άρθρου, των συμβατικών τευχών και
εν γένει της διακήρυξης.
(7)

Σε περίπτωση που ο ΚτΕ εγκρίνει τη νέα ασφαλιστική σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΚτΕ την
αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου
ασφαλίστρου, στις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 12.4 (3) του παρόντος
άρθρου.

(8)

Επισημαίνεται ότι τα αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων που κατατίθενται κατά τα
παραπάνω γίνονται δεκτά σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες για τη έκδοση
πιστών ή επικυρωμένων αντιγράφων.

12.6 Δικαιώματα του ΚτΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από το παρόν άρθρο
(1)

(2)

(3)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει πλήρως να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις μη προσκομίζοντας εμπροθέσμως σύμφωνα με το άρθρο 12.5(1) τις
απαιτούμενες σύμφωνα με το παρόν άρθρο ασφαλιστικές συμβάσεις, ο ΚτΕ δικαιούται είτε
να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Σ.Υ. είτε
να τάξει στον Ανάδοχο εύλογη , και πάντως όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών,
προθεσμία για την προσκόμιση των συμβάσεων αυτών.
Αν ο Ανάδοχος μέσα στην ταχθείσα προθεσμία προσκομίσει την απαιτούμενη ασφαλιστική
σύμβαση τότε ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου της σύμβασης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 12.5, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τηρουμένων των προθεσμιών
των παραγράφων 12.5(1), (4), (6) και (7). Στην περίπτωση αυτή, ο αρχικά ορισθείς χρόνος
υπογραφής της σύμβασης παρατείνεται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου. Η παράταση του χρόνου υπογραφής για το λόγο αυτό δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία
υπογραφής.
Αν η ταχθείσα κατά τα παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ΚτΕ κηρύσσει τον
Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Σ.Υ, σε
συνδυασμό με τη παρούσα ρύθμιση (12.6(1) τελευταίο εδάφιο).
Σε περίπτωση που η αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση που προσκομίζεται μετά τον
έλεγχο του άρθρου 12.5 του παρόντος και τις διατυπωμένες αντιρρήσεις του ΚτΕ δεν πληροί
τους όρους που έθεσε ο ΚτΕ για την έγκριση της, ο ΚτΕ δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, σύμφωνα με το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση
μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 12.5(6), ο ΚτΕ δύναται να παρατείνει τον αρχικά
ορισθέντα χρόνο υπογραφής της δημόσιας σύμβασης για δεκαπέντε (15) ημέρες με σκοπό
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την προσκόμιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την
αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση μέσα στο διάστημα αυτό.
Επιπλέον, ο ΚτΕ δύναται, στην περίπτωση αυτή, είτε να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο
σύμφωνα με το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Σ.Υ. είτε να συνάψει την/ις
αντίστοιχη/ες ασφαλιστική/ές σύμβαση/εις με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του, στο
όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ΚτΕ ενεργεί με
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου λόγω δοθείσας πληρεξουσιότητας.
Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της/ων σύμβασης/εων θα καταβληθούν
από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του ΚτΕ. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2.3(2) της παρούσας Σ.Υ., με τη διευκρίνιση ότι στην περίπτωση
αυτή οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται i) για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία
καταβολής τους και ii) για τα τυχόν λοιπά έξοδα, από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον
Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών.
(4)

Σε περίπτωση που χορηγηθεί παράταση του χρόνου υπογραφής της σύμβασης με σκοπό την
προσκόμιση της ασφαλιστικής σύμβασης και ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει αυτή εντός του
χρόνου της παράτασης , ο ΚτΕ δύναται είτε να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σύμφωνα με
το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Σ.Υ. είτε να συνάψει την/ις αντίστοιχη/ες
ασφαλιστική/ές σύμβαση/εις με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του, στο όνομα, για
λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ΚτΕ ενεργεί με ανέκκλητη
εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου λόγω δοθείσας πληρεξουσιότητας. Τα ασφάλιστρα
και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της/ων σύμβασης/εων θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο [12.6(3)]

(5)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ δικαιούται, για να αποφύγει ενδεχόμενη λύση,
καταγγελία ή ακύρωση της/ων ασφαλιστικής/ών σύμβασης/εων, να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά από
προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ
είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους
υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος.

(6)

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της
παραγράφου (7) του άρθρου 12.4 αναφορικά με την αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή
τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ο ΚτΕ μπορεί να κηρύξει αυτόν έκπτωτο
σύμφωνα με το άρθρο 10.1 παράγραφος 2 της παρούσας Σ.Υ. είτε να συνάψει την/ις
αντίστοιχη/ες νέες ή τροποποιητικές ασφαλιστική/ές σύμβαση/εις με ασφαλιστική εταιρία
της επιλογής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση
αυτή ο ΚτΕ ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου και ως
πληρεξούσιος αυτού. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της/ων
σύμβασης/εων θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα την παράγραφο (3) του
παρόντος.

(7)

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της
παραγράφου (9) του άρθρου 12.4., ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα
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σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12.6(3) του παρόντος εν σχέσει προς την
είσπραξη των ασφαλίστρων και των σχετικών δαπανών σύναψης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Γενικά
Αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες παροχής
των υπηρεσιών ή παραβεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναφορικά με την δυναμικότητα ή/και
διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, την εξασφάλιση των αποδόσεων στην επεξεργασία, την
επίτευξη της ποσοστιαίας μείωσης ετήσιας προμήθειας ενέργειας, καθώς και σε κάθε άλλη
περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες, όπως
περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
Ως εγκαταστάσεις νοούνται η ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, ο ΑΔΕΛ και τα Αντλιοστάσια Ακαθάρτων.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη που βαρύνει
αποκλειστικά τον παρέχοντα υπηρεσίες (Π.Υ.) και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που θα
του επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, o Δ/ντής Εγκαταστάσεων, μετά από
εισήγηση της ΕΕΠ, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην άρση της παράβασης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της σύμβασης και του νόμου.
Οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
Μειώσεις αμοιβών, εφόσον δεν ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΔΣ), μετά από σχετικές εισηγήσεις της ΕΕΠ, της Διεύθυνσης
Εγκαταστάσεων και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο
λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, ή ο ανάδοχος αρνείται να τις
εκτελέσει, η Ε.Υ.Α.Θ .Α.Ε. δικαιούται να τις αναθέσει σε τρίτους, εις βάρος και για λογαριασμό του,
ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Οι ποινικές αυτές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν ένα (1) μήνα μετά την έναρξη παροχής
υπηρεσιών και θα είναι δυνατό να επιβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τυχόν
παράτασης ή προαίρεσης αυτής .
Διευκρινίζεται ότι η μη επιβολή ρητρών δεν ισχύει για τον πρώτο μήνα σύμβασης που θα
υπογραφεί σε άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης/παράτασης.
Επίσης, οι προβλεπόμενες ημέρες παρεκκλίσεων που εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύμβασης
αυξάνονται αναλογικά και σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης.
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Η μηνιαία συμβατική αξία ορίζεται ως το πηλίκο του ποσού για το οποίο υπογράφηκε η
Σύμβαση, διαιρούμενου με την μηνιαία χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Η ημερήσια
αποζημίωση ορίζεται ως το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30 ημέρες.

1. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση της ποιότητας εξόδου των λυμάτων
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση της αποδεκτής ποιότητας εξόδου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ,
όπως αυτή ορίζεται στο Τ.Π.1 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και με τους όρους που
αναφέρονται σε αυτό (επιβάλλονται για υπερβάσεις εφόσον τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία
δεν υπερβαίνουν τα δεδομένα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων).
Οι ποινικές ρήτρες, σε περίπτωση παραβίασης των όρων με υπαιτιότητα του αναδόχου, είναι οι
εξής:
α) Για κάθε ημέρα, πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως, κατά την οποία η τιμή του COD των
ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 125 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της
ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει απόκλιση υπερβούν τις δεκαπέντε (15) κατά τη
διάρκεια του συμβατικού έτους, επιβάλλεται, για κάθε ημέρα, ποινική ρήτρα ίση με το 25% της
ημερήσιας αποζημίωσης.
Εάν πέραν των είκοσι πέντε (25) ημερών, κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους, επαναληφθεί η
απόκλιση του ανωτέρω ορίου, δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
β) Για κάθε ημέρα, πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως, κατά την οποία η τιμή των αιωρούμενων
στερεών των ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 35 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με
το 10% της ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει απόκλιση υπερβούν τις δεκαπέντε (15), κατά τη διάρκεια
του συμβατικού έτους, επιβάλλεται, για κάθε ημέρα, ποινική ρήτρα ίση με το 25% της ημερήσιας
αποζημίωσης.
Εάν πέραν των είκοσι πέντε (25) ημερών, κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους, επαναληφθεί η
απόκλιση του ανωτέρω ορίου, δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
γ) Για κάθε ημέρα πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως κατά την οποία η τιμή του ολικού αζώτου
των ημερήσιων δειγμάτων εξόδου υπερβεί τα 15 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10%
της ημερήσιας αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι ημέρες κατά οποίες υπάρχει απόκλιση υπερβούν τις δεκαπέντε (15) κατά τη διάρκεια
του συμβατικού έτους, επιβάλλεται, για κάθε ημέρα, ποινική ρήτρα ίση με το 25% της ημερήσιας
αποζημίωσης.
Εάν πέραν των είκοσι πέντε (25) ημερών, κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους, επαναληφθεί η
απόκλιση του ανωτέρω ορίου, δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
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δ) Για κάθε ημέρα πέραν των δύο (2) ημερών μηνιαίως κατά την οποία η τιμή συγκέντρωσης
ολικών κολοβακτηριδίων ή/και των κοπρανωδών κολοβακτηριδίων των δειγμάτων υπερβεί τα
1000/100 mL και 200/100 mL αντίστοιχα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της ημερήσιας
αποζημίωσης (χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι ημέρες στις οποίες υπάρχει απόκλιση υπερβούν τις δέκα (10) κατά τη διάρκεια του
συμβατικού έτους, επιβάλλεται, για κάθε ημέρα, ποινική ρήτρα ίση με το 25% της ημερήσιας
αποζημίωσης.
Εάν πέραν των 20 ημερών, κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους επαναληφθεί η απόκλιση του
ανωτέρω ορίου, δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Στις όλες τις ως ανωτέρω μετρούμενες τιμές (α-δ) είναι αποδεκτή απόκλιση ±10%.
Στην περίπτωση που περισσότερες από μία των ανωτέρω παραμέτρων βρίσκονται εκτός των
ανωτέρω ορίων την ίδια ημέρα, η ποινική ρήτρα εφαρμόζεται μία φορά.
Επίσης, ανάλογες ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και στην περίπτωση μη ικανοποίησης των ορίων
εκροής, όπως αυτά καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ (ΚΥΑ 5673/400/97 ΦΕΚ
192/τ.β./1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», στις εγκεκριμένες
αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικούς όρους κλπ.

2.Ποινικές Ρήτρες για μη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων
Οι ποινικές ρήτρες, που θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο για μη επαρκή δυναμικότητα ή/και
διαθεσιμότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθορίζονται ως εξής:
α) για κάθε μέρα διακοπής λειτουργίας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος
ίση με 80% της ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών.
β) Για κάθε μέρα κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, διαπιστώνεται αδυναμία
απολύμανσης των λυμάτων, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 15% της
ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών.
γ) Σε περίπτωση λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων ή μη επαρκούς διαθεσιμότητας των
εγκαταστάσεων για την υποδοχή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων με τη μέγιστη
παροχή, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται μείωση η οποία θα εκτιμάται ανάλογα με τις
επιπτώσεις της στη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων, μετά από εισήγηση της ΕΕΠ και
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΑΘ ΑΕ. Ανάλογα θα εκτιμάται και θα επιβάλλεται μείωση,
σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των απαραίτητων χημικών πρόσθετων επεξεργασίας (πχ
πολυηλεκτρολύτη, υγρού οξυγόνου οζόνωσης, χημικών απόσμησης, αντιδραστηρίων κλπ), και σε
περίπτωση μη εκτέλεσης των εργαστηριακών αναλύσεων, βάσει του Προγράμματος της Τ.Π.3. του
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.
Πέραν της επιβολής περικοπής μηνιαίου τιμήματος, η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το έννομο δικαίωμα
λήψης επιπρόσθετων μέτρων μη οικονομικής φύσης.
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Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν διακοπές λειτουργίας με υπαιτιότητα του Π.Υ. τυχόν απαραίτητες
διακοπές της λειτουργίας που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων, σε γνώση ή και με εντολή της
ΕΕΠ από τον Π.Υ. ή άλλους αναδόχους με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ.

3. Ποινικές Ρήτρες για μη Απομάκρυνση Αφυδατωμένης Ιλύος και παραπροϊόντων επεξεργασίας
Συσσώρευση ιλύος και παραπροϊόντων : Εάν ο Ανάδοχος δεν απομακρύνει έγκαιρα, προς τελική
διάθεση, την παραγόμενη ιλύ και τα παραπροϊόντα επεξεργασίας και καθαρισμών, τότε :
- Η ΕΕΠ / Διεύθυνση Εγκαταστάσεων καλεί τον Ανάδοχο σε συμμόρφωση εντός 10 ημερών από
τη λήψη της σχετικής εντολής της.
- Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον Ανάδοχο
για την παραλαβή, διαχείριση ή/και μεταφορά και τελική διάθεσή τους
-Παράλληλα, για τις ποσότητες αυτές θα επιβάλει στο μη συμμορφούμενο Ανάδοχο ποινική ρήτρα
ίση με το κόστος μεταφοράς και τελικής διάθεσής τους με άλλον ανάδοχο, προσαυξημένο κατά
30%.
Εάν η παράβαση για την μη απομάκρυνση της ιλύος συμβεί πέραν των τριάντα (30) ημερών
συνολικά στη διάρκεια της σύμβασης, με υπαιτιότητα του ΠΥ, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να δρομολογήσει
διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου.
4.Ποινικές Ρήτρες για αδικαιολόγητη απουσία προσωπικού
α) Εφόσον διαπιστωθεί ότι απουσιάζει από τις εγκαταστάσεις συστηματικά και αδικαιολόγητα,
χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι (πχ δικαιούμενες άδειες προσωπικού) οποιοσδήποτε
εργαζόμενος του Πίνακα της Τ.Π.5. του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών τότε θα αφαιρείται από
το μηνιαίο τίμημα κατ’ αποκοπή ποσό 80€/άτομο/ημέρα, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΠ.
β) Εάν, κατά τη διάρκεια ενός συμβατικού έτους, εξακριβωθούν περισσότερα από είκοσι (20)
ημερήσια συμβάντα αδικαιολόγητης απουσίας προσωπικού, συνολικά, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να
θέσει σε εφαρμογή την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου.

5. Ποινικές Ρήτρες για την τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων
Ρήτρες σχετικές με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων επιβάλλονται σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του τη συνολική και τις τμηματικές αποκλειστικές ή ενδεικτικές
προθεσμίες, οι οποίες καθορίζονται στη Σ.Υ.. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της
συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν οι εργασίες
περατωθούν μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.
 Για χρονικό διάστημα υπέρβασης οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας της παρούσας που δεν
είναι μεγαλύτερο από το 50% της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί
του συμβατικού μηνιαίου τιμήματος των υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ).
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 Για χρονικό διάστημα υπέρβασης οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας της παρούσας που είναι
μεγαλύτερο από το 50% της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί του
συμβατικού μηνιαίου τιμήματος των υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ)
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του Αναδόχου ή συμψηφίζεται με
αυτήν.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ειδικά, για τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των Πρόσθετων Εργασιών του τεύχους Τ.Π.6
των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι ποινικές ρήτρες εφαρμόζονται όπως περιγράφονται στο τεύχος
αυτό.

6. Ποινικές Ρήτρες υπέρβαση του χρόνου Αποκατάστασης Βλαβών Εξοπλισμού:
Οι βλάβες του εξοπλισμού θα καταγράφονται καθημερινά στην «καρτέλα» του μηχανήματος.
Επιβάλλεται ρήτρα καθυστερημένης κινητοποίησης για αποκατάσταση βλάβης ή συντήρησης
εξοπλισμού. Ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι άμεσος και
να μην υπερβαίνει, κατά κανόνα, τις δεκαπέντε (15) ημέρες από τον εντοπισμό της βλάβης. Σε
περίπτωση που η αποκατάσταση μίας βλάβης απαιτεί χρονικό διάστημα πέραν των δεκαπέντε
ημερών, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται από τον Ανάδοχο άμεσα μόλις υποπέσει το γεγονός στην
αντίληψη του. Ο ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως με προσκόμιση
στοιχείων από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο/προμηθευτή του εξοπλισμού. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της
βλάβης, να επισημαίνονται οι επιπτώσεις της βλάβης στη συνολική λειτουργία των
εγκαταστάσεων, να προτείνονται εναλλακτικές λύσεις και να προτείνονται μέθοδοι για την ομαλή
και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
α) Μη τεκμηριωμένη καθυστέρηση επισκευής ή αντικατάστασης του εν βλάβη εξοπλισμού, πέραν
των 15 ημερών (ή
πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας του ανωτέρω δεσμευτικού
χρονοδιαγράμματος), συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας, ίσης με το 10% της αξίας
επισκευής ή με το 10% της αξίας του εξοπλισμού αυτού ή άλλου εφάμιλλης ποιότητας με τον ήδη
εγκατεστημένο, αντίστοιχα, για κάθε δέκα (10) ημέρες καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
β) Εάν πέραν των δύο μηνών από την εκδήλωση της βλάβης, αυτή δεν έχει αποκατασταθεί και δεν
έχουν προσκομιστεί στοιχεία που να δικαιολογούν την καθυστέρηση, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να θέσει
σε εφαρμογή την προβλεπόμενη από το νόμο, διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τεκμηριωμένη η καθυστέρηση αντικατάστασης εξοπλισμού ή
ανταλλακτικού του, τα οποία έχουν καθοριστεί στην αρχή της σύμβασης ως κρίσιμος εξοπλισμός,
για τον οποίον θα υπάρχει άμεσα διαθέσιμη αποθήκη εφεδρικών τεμαχίων.
7. Ποινικές Ρήτρες λόγω επιβολής προστίμων
Ρητά επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που λόγω αμέλειας ή πλημμελούς άσκησης των
καθηκόντων ή με ευθύνη γενικότερα του Αναδόχου, επιβληθούν στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. πρόστιμα από
τα αρμόδια όργανα και ελεγκτικές αρχές για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πχ
πρόκληση ρύπανσης στο περιβάλλον), η και γενικότερων νομοθετικών διατάξεων (εργατικών,
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ασφαλιστικών κλπ), η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα παρακρατεί από τις μηνιαίες πληρωμές του Αναδόχου το
αντίτιμο των προστίμων. Σε περίπτωση οριστικής επιβολής των προστίμων, τα ποσά που θα έχουν
παρακρατηθεί από τον Ανάδοχο δε θα του καταβληθούν αλλά θα αποτελέσουν επιβολή ποινικής
ρήτρας για την πληρωμή των προστίμων.

8. Ποινικές Ρήτρες μη Επίτευξης Ενεργειακής Εξοικονόμησης
Σε περίπτωση που ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση του συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης δεν
έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη ενεργειακή εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, τουλάχιστον 1% κατ’ έτος μέχρι το τέλος της σύμβασης, θα εφαρμοσθεί ποινική
ρήτρα. Η ρήτρα θα ανέρχεται στο ύψος της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας (όλες οι χρεώσεις
που προκύπτουν βάσει της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας), η οποία θα προκύψει από τη
διαφορά της μετρούμενης κατανάλωσης από την αναμενόμενη από την ΕΥΑΘ Α.Ε. με βάση το
προσδοκώμενο ποσοστό μείωσης.
Επισημαίνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη τυχόν διαφοροποίηση στο εισερχόμενο υδραυλικό και
ρυπαντικό φορτίου (σε όρους COD) κάθε έτους με τη χρήση δεδομένων που θα ληφθούν από το
σύστημα ενεργειακής διαχείρισης.
Από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας θα απομειωθεί η κατανάλωση κινητήρων (με ισχύ
μεγαλύτερη των 15 kW), που δεν υπήρχαν πριν το εξεταζόμενο έτος.
Επίσης οποιαδήποτε προσαύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος
συντελεστή ισχύος (cos φ< 0,95), θα καταβάλλεται από τον Π.Υ.

λόγω μειωμένου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ

1. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση της ποιότητας εξόδου των λυμάτων

COD>125 mg/l

SS> 35 mg/l

Noλ> 15 mg/l

10%
αποζημίωσης
ημέρα

ημερήσιας
για κάθε

25%
>15 ημέρες/συμβατικό
αποζημίωσης
έτος
ημέρα

ημερήσιας
για κάθε

>2 ημέρες /μήνα

>25 ημέρες/συμβατικό
Διαδικασία έκπτωσης
έτος
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Ολικά
κολοβακτηρίδια
>1000/100 mL
ή/και
κοπρανώδη
κολοβακτηρίδια
>200/100 mL

10%
αποζημίωσης
ημέρα

ημερήσιας
για κάθε

25%
>10 ημέρες/συμβατικό
αποζημίωσης
έτος
ημέρα

ημερήσιας
για κάθε

>2 ημέρες /μήνα

>20 ημέρες/συμβατικό
Διαδικασία έκπτωσης
έτος

2. Ποινικές Ρήτρες για μη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων

α) Διακοπή λειτουργίας της Ανά ημέρα διακοπής
ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

80%
της
αποζημίωσης

ημερήσιας

β)Διακοπή
απολύμανσης Ανά ημέρα διακοπής
των λυμάτων

15%
της
αποζημίωσης

ημερήσιας

γ) Λειτουργίας μέρους των
εγκαταστάσεων
Μη επαρκής διαθεσιμότητα
των εγκαταστάσεων
Μη διαθεσιμότητας των
απαραίτητων
χημικών
πρόσθετων επεξεργασίας

Ανά ημέρα διακοπής

Εκτίμηση κατά περίπτωση
βάσει επιπτώσεων

Μη εκτέλεση αναλύσεων
του προγράμματος

3. Ποινικές Ρήτρες για μη
παραπροϊόντων επεξεργασίας

Απομάκρυνση

Αφυδατωμένης

Ιλύος

και

Διαχείριση
με
άλλο
μη ανταπόκριση εντός ανάδοχο και περικοπή της
προθεσμίας 10 ημερών δαπάνης προσαυξημένης
κατά 30%, από το μηνιαίο
για απομάκρυνσή τους.
τίμημα
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Συσσώρευση ιλύος
παραπροϊόντων και

και
παράβαση για την ιλύ
πέραν των τριάντα (30)
ημερών συνολικά στη
Διαδικασία έκπτωσης
διάρκεια της σύμβασης

4. Ποινικές Ρήτρες για αδικαιολόγητη απουσία προσωπικού

α) Συστηματική και
αδικαιολόγητη απουσία
εργαζόμενου του Πίνακα
της ΤΠ5 του Τεύχους 3
Τεχνικών Προδιαγραφών

Αφαίρεση από το μηνιαίο
τίμημα, ποσού
80€/άτομο/ημέρα,
Ανά άτομο

β)
Συνολικές
αδικαιολόγητες απουσίες >20
κατά τη διάρκεια ενός
συμβατικού έτους

ημερήσια Διαδικασία έκπτωσης
συμβάντα/έτος

5. Ποινικές Ρήτρες για την τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων (*)

Υπέρβασης οποιασδήποτε <50% της αντίστοιχης 2,5% επί του συμβατικού
τμηματικής προθεσμίας προθεσμίας
μηνιαίου τιμήματος των
της παρούσας
υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ).
Υπέρβασης οποιασδήποτε >50% της αντίστοιχης 5% επί του συμβατικού
τμηματικής προθεσμίας προθεσμίας
μηνιαίου τιμήματος των
της παρούσας
υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ)
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(*) Ειδικά για την τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων των Πρόσθετων
Εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τ.Π.6.

6. Ποινικές Ρήτρες υπέρβασης του χρόνου Αποκατάστασης Βλαβών Εξοπλισμού

α)
Μη
τεκμηριωμένη
καθυστέρηση
στην
επισκευή ή αντικατάσταση
εν βλάβη εξοπλισμού πέραν
των 15 ημερών ή πέραν της
καταληκτικής ημερομηνίας
δεσμευτικού
χρονοδιαγράμματος
β)
Μη
τεκμηριωμένη
καθυστέρηση
στην
επισκευή ή αντικατάσταση
εν βλάβη εξοπλισμού

για κάθε δέκα (10)
ημέρες καθυστέρησης
επισκευής της βλάβης ή
αντικατάστασης
του
εξοπλισμού

>2μηνών

10% της αξίας επισκευής ή
της αντικατάστασης του
εξοπλισμού αυτού με ίδιο
ή
άλλο
εφάμιλλης
ποιότητας με τον ήδη
εγκατεστημένο

Διαδικασία έκπτωσης

7. Ποινικές Ρήτρες λόγω επιβολής προστίμων

Επιβολή προστίμων στην
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από αρμόδια
όργανα και ελεγκτικές
αρχές

Για παραβιάσεις της
περιβαλλοντικής
νομοθεσίας
ή
και
γενικότερων
νομοθετικών διατάξεων
(εργατικών,
ασφαλιστικών κλπ)
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Παρακράτηση από τις
μηνιαίες πληρωμές του
Αναδόχου του αντίτιμου
των προστίμων.
Σε περίπτωση οριστικής
επιβολή των προστίμων,
τα ποσά που θα έχουν
παρακρατηθεί από τον
Ανάδοχο θα αποτελέσουν
ποινική
ρήτρα
για
πληρωμή των προστίμων.

8. Ποινικές Ρήτρες μη Επίτευξης Ενεργειακής Εξοικονόμησης
Μη
επίτευξη
ετήσιου
στόχου
εξοικονόμησης
ηλεκτρικής
ενέργειας,
έπειτα από το 1ο έτος
εφαρμογής του Συστήματος
Ενεργειακής Διαχείρισης

Ετήσιος στόχος
εξοικονόμησης: 1%

Παρακράτηση από τις
πληρωμές του Αναδόχου
σε ετήσια βάση, ποσού
ίσου με τη δαπάνη της
ηλεκτρικής
ενέργειας
(όλες οι χρεώσεις που
προκύπτουν βάσει της
κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας), η οποία θα
προκύψει από τη διαφορά
της
μετρούμενης
κατανάλωσης από την
αναμενόμενη από την
ΕΥΑΘ Α.Ε., με βάση το
προσδοκόμενο ποσοστό
μείωσης

ΑΡΘΡΟ 14: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ή ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο
για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Σύμβαση είναι κατά γενική ρήτρα αποδεκτά
μόνο ως λόγος μη συμμόρφωσης με συμβατικές απαιτήσεις ή ως λόγος καθυστέρησης και σε
ειδικές μόνο περιπτώσεις λόγος αποζημίωσης του Π.Υ.. Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας η
αναγνώριση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης συνοδεύεται από την αναστολή της επιβολής
ποινικών ρητρών για μη συμμόρφωση.
15.1 Καθορισμός Περιστατικών Ανωτέρας βίας
(1) Εκτός ελέγχου περίσταση (ανωτέρα βία) ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια, γεγονός ή
κατάσταση εμποδίζει τον Πάροχο να εκπληρώνει ή να αυξάνει το κόστος εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά εφόσον
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(2)

οιαδήποτε τέτοια ενέργεια, γεγονός ή κατάσταση οφείλεται σε περιστατικά, που αφενός
επηρεάζουν με σχέση αιτίου-αιτιατού την εκτέλεση της σύμβασης αφετέρου ξεφεύγουν,
κατά την εύλογη κρίση, από τον έλεγχο (συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού και
διοικητικού ελέγχου) του Π.Υ. και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή να
προληφθούν, παρόλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής Π.Υ., σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την παρούσα σύμβαση.
Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:
i.
πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,
ii.
ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της
συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,
iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Π.Υ., τους υπεργολάβους του
και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,
iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα
ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε
πράξεις ή παραλείψεις του Π.Υ., των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,
v.
άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που:
 δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη,
 δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,
 δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την
επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

15.2 Αναγνώριση Περιστατικών Ανωτέρας βίας
Για την αναγνώριση Περιστατικών Ανωτέρας Βίας και την αποδοχή τους ως λόγου καθυστέρησης ή
μη συμμόρφωσης με συμβατικές απαιτήσεις, ο Π.Υ. πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία
(α) την αιτία του περιστατικού το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και τον τρόπο με τον
οποίο επηρεάζει τη λειτουργία της μονάδας,
(β)τις εκάστοτε συμβατικές απαιτήσεις με τις οποίες τυχόν αδυνατεί να συμμορφωθεί ο Π.Υ.,
(γ) τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της
μονάδας και
(δ) τον χρόνο αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της μονάδας.
Για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις που προέρχονται από ανωτέρα βία, ο Π.Υ.
πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία το είδος και την έκταση των βλαβών, την περιγραφή
της αιτίας της βλάβης η οποία χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και τη δαπάνη αποκατάστασης,
κατά το μέτρο που αυτή μπορεί να εκτιμηθεί.
Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλει ο
Π.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση του περιστατικού.
Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί ανωτέρα βία.
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ΑΡΘΡΟ 16: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.

Μετά τη λήξη της σύμβασης, και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την παράδοσηπαραλαβή όλου του εγκεκριμένου εξοπλισμού και όλων των εργασιών συντήρησης που
εκκρεμούν καθώς και τη διαπίστωση καλής λειτουργίας αυτών μετά την εγκατάστασή τους
στην Μονάδα, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και τη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης
της ΕΥΑΘ ΑΕ (μέσω της ΕΕΠΠ) έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο
αυτό (όπως και αυτά της τμηματικής παραλαβής) ελέγχονται και εγκρίνονται από τον
αρμόδιο Διευθυντή Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης.
Στο πρωτόκολλο θα αναφέρεται ότι ο ΦΑΥ εφαρμόσθηκε και ενημερώθηκε μετά την
παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των
παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.

2.

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί, στην πράξη, η
ορθή λειτουργία και η καλή κατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, του αυτοματισμού, των οργάνων και γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού.
Βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ. οι δαπάνες για τους ελέγχους και τις δοκιμές της οριστικής
παραλαβής, εκτελούμενες υπό την έγκριση και καθοδήγηση της Δ/νσης Εγκαταστάσεων
Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ ( μέσω της ΕΕΠΠ).
Αν, κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισμένα
στοιχεία των Εγκαταστάσεων δεν λειτουργούν καλώς, εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή
ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο
Π.Υ. υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου ή πλημμελώς λειτουργούντος
εξαρτήματος, με άλλο κατάλληλο και σε αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους.
Σε περίπτωση, όμως, που η δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΠΥ αλλά σε
φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού, η ΕΕΠΠ έχει τη δυνατότητα: α) να ζητήσει την
αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού,εφόσον υφίσταται υπόλοιπο του
κονδυλίου, με ένταξη της δαπάνης σε αυτό όπως προβλέπεται β) να παρέχει τον εξοπλισμό
με δαπάνη της ΕΥΑΘ και αυτός να ενσωματωθεί από τον Π.Υ. γ) να απαλλάξει τον Π.Υ. από
την υποχρέωση αποκατάστασης, εφόσον ο χρόνος παραλαβής του εξοπλισμού υπερβαίνει
τους τρεις μήνες από τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, το ποσό της
δαπάνης για την αποκατάσταση, που βάσει των όρων της παρούσας βάρυνε τον Π.Υ., θα
εκτιμάται και θα περικόπτεται από τον τελευταίο οφειλόμενο λογαριασμό. Σε κάθε
περίπτωση η Οριστική Παραλαβή μετατίθεται ανάλογα.
Κατά το διάστημα από τη λήξη της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή ο Π.Υ. υποχρεούται
να συνεργάζεται αρμονικά με την ΕΕΠΠ και με τον επόμενο Π.Υ., αν απαιτηθεί, και να μην
παρακωλύει την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την ΕΕΠΠ και την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων, αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής
εκτέλεσης – περαίωσης, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωσης παράτασης – αύξησης αντικειμένου, η Οριστική Παραλαβή
και η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης γίνεται με την ολοκλήρωση της
σύμβασης.

3.

4.

5.

6.
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Θεσσαλονίκη
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Για τα παραρτήματα Α και Β
Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων
Αποχέτευσης

Κωνσταντίνος Κωτούλας
Υγιειν. Χημικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2. (ΤΠ 2)

Στο Παράρτημα Γ περιέχονται τα παραρτήματα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2 (Τεύχος 3,
Παράρτημα Α), τα οποία αναλύονται επιμέρους ως εξής:

1. ΤΠ2-ΠΑΡ1. Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης

2. ΤΠ2-ΠΑΡ2. Εξοπλισμός ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

3. ΤΠ2-ΠΑΡ3. Εξοπλισμός Αντλιοστασίων

4. ΤΠ2-ΠΑΡ4. Όργανα Πεδίου

5. ΤΠ2-ΠΑΡ5. Όργανα Χημείου

6. ΤΠ2-ΠΑΡ6. Εξοπλισμός Χημείου

7. ΤΠ2-ΠΑΡ7. Φύλλο Ελέγχου Συντήρησης Αντλιοστασίου
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