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1 Σεχνική Έκθεση 

2 υγγραφή υποχρεώσεων 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  
 

1. Αντικείμενο Εργασίας 
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από την ΔΕΤΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ και αναφέρεται στις 
αναλύσεις των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού των Μονάδων Επεξεργασίας 
Λυμάτων αρμοδιότητάς της για τον ιό SARS-COV-2 για  το έτος 2021. 
 
Εργασίες που περιλαμβάνει: 
 
Τις Αναλύσεις λυμάτων βιολογικού καθαρισμού για SARS-COV-2 
 
Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με: 

 Σον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Υ.Ε.Κ. Α 
114/08.06.2006). 

 Ν. 4412/2016, ΥΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Τπηρεσιών». 

 Tην  Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.3.20 εγκύκλιο του Τπουργείου Τγείας με θέμα: 
«Προστασία της Δημόσιας Τγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα 
ύδρευσης και αποχέτευσης». 

 Σην Δ1(δ)/Γ.Π. 21912/17-04-2020 εγκύκλιο του Τπουργείου Τγείας με θέμα  
Ασφαλής διάθεση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων-Προστασία από τον 
κορωνοϊό SARS-COV-2. 

 Σην Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 30638 /15-05-2020 εγκύκλιο του Τπουργείου Τγείας με θέμα  
Δυνατότητα εργαστηριακής διερεύνησης του ιού SARS-COV-2 σε ανεπεξέργαστα 
αστικά λύματα στα δίκτυα αποχέτευσης. 

 Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές 
λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που 
ορίζονται. για της απευθείας αναθέσεις. 

 
Οι υπηρεσίες  είναι προϋπολογισμού 7.440,00 € με το Υ.Π.Α. Σο ποσό των 7.440,00€ 

με ΥΠΑ θα καλυφθεί από ίδια  έσοδα  του   προϋπολογισμού  της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2021 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 61.00.03.00 με τίτλο: «ΑΝΑΛΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ» 
με πιστώσεις ύψους 6.000,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΨΝ-

ΔΑΠΑΝΨΝ» με πιστώσεις ύψους 1.440,00€.   
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΑΝΑΛΤΕΙ ΛΤΜΑΣΨΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
2. Αναλύσεις Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού για τον ιό SARS-COV-2 

Για τις αναλύσεις λυμάτων βιολογικού καθαρισμού για τον ιό SARS-COV-2 θα 
εξεταστούν 30 δείγματα λυμάτων, τα οποία θα προέρχονται από τις ΕΕΛ Άμφισσας, 
Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνας και Ιτέας του Δήμου Δελφών για τον ιό SARS-COV-2. Η 
δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με μέριμνα του αναδόχου. Ο εξοπλισμός είναι 
ευθύνη του αναδόχου. 

 
Η ανάλυση SARS-COV-2  θα πραγματοποιείται με την μέθοδο RT-qPCR και RT-PCR 
σύμφωνα  με τις (6) και (7) σχετ. μελέτες. 
 
Σα αποτελέσματα θα παραδίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική 
αλληλογραφία {e-mail}, με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το 
επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 16/02/2021  Άμφισσα 16/02/2021 
 
 
 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
 
 
 

ωτήριος Ι. ωτηρόπουλος 

  

ΗΜΕΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΑΝΑΛΤΗ 

Δείγμα βιολογικού 

καθαρισμού 
SARS-COV-2 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ψ  Ε Ψ Ν  
 
Άρθρο 1°: Αντικείμενο εργασίας 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών και αναφέρεται στις αναλύσεις των λυμάτων του 
βιολογικού καθαρισμού των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητάς της για 
τον ιό SARS-COV-2 για  το έτος 2021. 
 
Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• του Ν.4412/16 
• του άρθρου 61 του Ν.3979/ 2011 
• των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  
• του Ν.3852/2010 Καλλικράτης 
• του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ Tην  Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.3.20 εγκφκλιο του Υπουργείου 

Υγείασ με θζμα: «Προςταςία τησ Δημόςιασ Υγείασ από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 
ςτα ςυςτήματα φδρευςησ και αποχζτευςησ». 

• τησ Δ1(δ)/Γ.Π. 21912/17-04-2020 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ με θζμα  
Αςφαλήσ διάθεςη αςτικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων-Προςταςία από τον 
κορωνοϊό SARS-COV-2. 

• τησ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 30638 /15-05-2020 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ με θζμα  
Δυνατότητα εργαςτηριακήσ διερεφνηςησ του ιοφ SARS-COV-2 ςε ανεπεξζργαςτα 
αςτικά λφματα ςτα δίκτυα αποχζτευςησ. 

• «Evaluation of lockdown impact on SARS-CoV-2 dynamics through viral 
genome quantification in Paris wastewaters» Preprint from medRxiv and 
bioRxiv , May 06, 2020, Sebastien Wurtzer, Vincent Marechal, Jean-Marie 
Mouchel, Yvon Maday, Remy Teyssou, Elise Richard, Jean Luc Almayrac, 
View ORCID ProfileLaurent Moulin . 

• «Environmental Surveillance for COVID-19». Willemijn Lodder & Ana Maria 
de Roda Husman. National Institute for Public Health and the Environment, 
Ministry of Health, Welfare and Sport, The Netherlands. 08-04-2020 
 

Άρθρο 3ο: υμβατικά  στοιχεία 
Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  

1. H προσφορά του αναδόχου 
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Η Σεχνική περιγραφή 

 
Άρθρο 4ο: Φρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν για τόσο διάστημα έως ότου εξαντληθεί το φυσικό 
αντικείμενο της σύμβασης. 
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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.  
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 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών μπορεί, με απόφασή 
της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, 
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 
συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. ε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016). Σα καθήκοντα του 
επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα 
με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
(άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
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 
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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 
7.440,00€ 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 βαρύνετέ με όλους ανεξαιρέτως τους 
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. 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 16/02/2021  Άμφισσα 16/02/2021 
 
 
 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
 
 
 

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

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ο ίδιος τη δειγματοληψία από τα σημεία 
υδροληψίας που θα του υποδείξει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών. Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και 
την Ελληνική Νομοθεσία 
 

Α/Α Είδος Προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Σιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Αναλύσεις Λυμάτων για SARS-COV-2 
Δείγμα/ 
Σεμάχιο 

30 200,00 6.000,00 

 ΤΝΟΛΟ 6.000,00 

 ΥΠΑ 24% 1.440,00 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
7.440,00 

 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 16/02/2021  Άμφισσα 16/02/2021 
 
 
 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
 
 
 

ωτήριος Ι. ωτηρόπουλος 

 


