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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΒΙΟ.ΚΑ. 
 

CPV: 90490000-8 
(Τπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων  

και την επεξεργασία λυμάτων) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1.488,00€ ΜΕ Υ.Π.Α. 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

1 Σεχνική Περιγραφή 

2 Σεχνικές Προδιαγραφές 

3 υγγραφή Τποχρεώσεων 

4 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η  

 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες για τηνεπιστημονική επίβλεψη και  λειτουργία της 
εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας. 
 
Επειδή η ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την 
επιστημονική επίβλεψη του προαναφερθέντος ΒΙΟ.ΚΑ και προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ορθή λειτουργία τους και η προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση 
των εργασιών επιστημονικής επίβλεψης τους σε εξωτερικό συνεργάτη.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. καθώς επίσης  και να ρυθμίζει τις 
λειτουργικές παραμέτρους αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για την οποία καθίσταται 
υπεύθυνος έναντι της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών και των εποπτευουσών Τπηρεσιών.  
 
Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που θα εκτελεί ο ανάδοχος είναι: 

 Οπτικό Έλεγχο των δεξαμενών και του εξοπλισμού κάθε εγκατάσταση 

 Δοκιμαστικές μετρήσεις και Φημικές Αναλύσεις αυτοελέγχου κρίσιμων λειτουργικών 
παραμέτρων  με επιτόπια δειγματοληψία 

 Καταγραφές κρίσιμων παραμέτρων από Scada 

 Κατευθυντήριες οδηγίες σε αρμόδιους χειριστές – τεχνικούς των εγκαταστάσεων  
σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

 Μηνιαία Έκθεση για την λειτουργία της εν’ λόγω ΕΛΛ 

 Προτάσεις για επισκευές ή αντικατάσταση εξοπλισμού ή άλλες εργασίες βελτίωσης 

 Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών σχετικού εξοπλισμού από προμηθευτές 
 
Οι εργασίες είναι προϋπολογισμού 1.488,00€ μαζί με το Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 και οι υπηρεσίες θα 
βαρύνουν τους κωδικούς 61.01.08 με τίτλο: «ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΒΙΟ.ΚΑ.» με 
πιστώσεις ύψους 1.200,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΨΝ-

ΔΑΠΑΝΨΝ» με πιστώσεις ύψους 288,00€.   
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Φρόνος περαίωσης: 1,5 Μήνας 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 30/6/2020 
 
 
 
 

Παναγιώτης Σριάντης 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ωτήριος ωτηρόπουλος 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε   
 

Οι εργασίες επιστημονικής επίβλεψης και λειτουργίας της Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας 
Λυμάτων Ιτέας που θα αναλάβει ο ανάδοχος είναι οι εξής: 
 

1 Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που 
επιτελούνται στις εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία τους και να 
τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πιο αναλυτικά: 
 

1.1 ε περιοδική βάση θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, 
στο οποίο θα καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, 
επιπλεόντων καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, ανάλογα με 
τα όργανα που υφίστανται ή θα εγκατασταθούν, όπως παροχή, θερμοκρασία, διαλυμένο 
οξυγόνο, συγκέντρωση στερεών. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθμίσεις που 
σχετίζονται με τη λειτουργία του αερισμού, της χλωρίωσης, της εσωτερικής 
ανακυκλοφορίας καθώς και της ανακυκλοφορίας ιλύος. 
Επίσης, στο ημερολόγιο λειτουργίας, θα καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με 
ασυνήθιστη συμπεριφορά του εξοπλισμού.  
Σο ημερολόγιο λειτουργίας θα βρίσκεται στο χώρο της εγκατάστασης και θα 
είναιδιαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τον Εργοδότη αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  

1.2 το πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, η ΔΕΤΑ μπορεί να 
λαμβάνει σε μηνιαία βάση, με ευθύνη και έξοδά του, δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων σε 
εξειδικευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, τα αποτελέσματα 
των οποίων θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει όταν είναι 
αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, 
τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας, στο οποίο θα καταγράφονται και 
τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τη ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών άμεσα σχετικά με τις 
τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις 
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να συμμορφώνεται με την απόφαση των 
αρμόδιων αρχών, όσον αφορά στο είδος και στο χρονοδιάγραμμα των ληπτέων 
επανορθωτικών μέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. την 
περίπτωση αυτή οι δαπάνες των επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
2 Μέτρα ασφάλειας 
2.1 Τποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των εγκαταστάσεων θα αφορούν 
στα εξής: 
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- Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης 
στο χώρο, από τους αρμόδιους του Υορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και συντονίζουν την 
επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.   

- Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και 
συνοδεύονται πάντα από υπάλληλο της εγκατάστασης. 

- υμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 

- υμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 

- Κοινοποιούν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. 
ε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται 
αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου 
επιβάλλεται να ενημερωθεί από τον Ανάδοχο η αρμόδια Τπηρεσία της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών. 
Όποτε πραγματοποιούνται επισκέψεις για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παρίσταται στην εγκατάσταση.  
Καθόλη την περίοδο της εργολαβίας τα μέτρα  ασφάλειας είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

2.2  Ατομική ασφάλεια και προστασία 
Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με 
κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. τους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους 
συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. το συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται  προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ασφάλεια έναντι ατυχήματος. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, θα εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας και 
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για την 
ασφάλεια του ιδίου και των βοηθών του, ή των άλλων εργαζομένων που τον βοηθούν 
στην εργασία του.  

 
3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω: 

1. Σις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. 
2. Σο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
3. Σα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά 

μέτρα διάσωσης 
4. Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών 

συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ 
5. Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών 
6. Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 

 
Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 30/6/2020 
 
 
 
 

Παναγιώτης Σριάντης 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ωτήριος ωτηρόπουλος 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ψ  Ε Ψ Ν  
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπονται οι εργασίες επιστημονικής επίβλεψης της Εγκαταστάσεως 
Επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΤΑ του 
Δήμου Δελφών. 
  
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις του Ν.4412/16 

 τους όρους της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  

 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Καλλικράτης 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και  

 τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
 
Άρθρο 3ο υμβατικά  στοιχεία 
Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  
1.Σο τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου 
2.Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3.Η Σεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 4ο Φρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν για διάστημα ενάμιση (1,5) μήνα. Με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 5ο Τποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην παρούσα Σεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία 
και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει διάρθρωση και 
οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο και αποτελεσματικό 
που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  
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Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση. Ο ανάδοχος 
θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της προσφοράς 
του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την 
εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  
 
Άρθρο 6ο Τποχρεώσεις του φορέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο Ανώτερη βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Άρθρο 8ο Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο Τπογραφή ύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 
παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 10ο Παραλαβή Τπηρεσιών 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά 
τα υλικά και  οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 219 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 11ο Σρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
1.488,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24% , μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού 
αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα 
από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την 
παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει με 
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του 
Ν.4412/16). το ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 12ο : Υόροι , τέλη , κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
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φόρους , τέλη , δεσμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου , δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.  
 
Άρθρο 13ο Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 30/6/2020 
 
 
 
 

Παναγιώτης Σριάντης 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ωτήριος ωτηρόπουλος 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Εργασία: ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  ΕΠΙΒΛΕΧΗ 
ΔΗΜΟ ΔΕΛΥΨΝ  ΒΙΟ.ΚΑ. 
Σαχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου   

T.K.33100, Άμφισσα   

Σηλ.: 22650 79198   

Fax: 22650 79194 CPV: 90490000-8 

E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 
Μηνιαία επιστημονική 
επίβλεψη ΒΙΟ.ΚΑ. 

Μήνας 1.5 800,00 1.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 1.200,00 

    ΥΠΑ (24%)     288,00 

    ΤΝΟΛΟ   1.488,00 

 
 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 30/6/2020 
 
 
 
 

Παναγιώτης Σριάντης 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ωτήριος ωτηρόπουλος 
 

 


