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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 
 

CPV: 90481000-2 
(Λειτουργήα σταθμού επεξεργασήας λυμΫτων) 

  
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ 16.120,00€ ΜΕ Υ.Π.Α. 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

1 Σεχνικέ Περιγραφέ 

2 Σεχνικάς Προδιαγραφάς 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4 υγγραφέ Τποχρεώσεων 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η  
 

Η παρούσα μελάτη αφορΫ στις εργασήες για τη λειτουργήα και παρακολούθηση 
των εγκαταστΫσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Γαλαξιδήου που βρήσκεται στην 
περιοχέ Πούντα στο Γαλαξήδι του Δέμου Δελφών. 

Επειδέ η ΔΕΤΑ του Δέμου Δελφών, δεν διαθάτει το απαραήτητο προσωπικό για 
τη λειτουργήα και συντέρηση του προαναφερθάντος Βιολογικού Καθαρισμού και 
προκειμάνου να διασφαλήζεται η ορθέ λειτουργήα της μονΫδας και η προστασήα του 
περιβΫλλοντος, κρήνεται απαραήτητη η ανΫθεση των παραπΫνω εργασιών σε 
εξωτερικό συνεργΫτη.  

Ο ανΫδοχος άχει την υποχράωση να παρακολουθεή και να ελάγχει τις διεργασήες 
που λαμβΫνουν χώρα στις εγκαταστΫσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. καθώς επήσης  και να ρυθμήζει 
τις λειτουργικάς παραμάτρους αυτού, ώστε να εξασφαλήζεται η Ϋρτια λειτουργήα των 
εγκαταστΫσεων και η τέρηση της ισχύουσας νομοθεσήας, για την οποήα καθήσταται 
υπεύθυνος άναντι της ΔΕΤΑ του Δέμου Δελφών και των εποπτευουσών Τπηρεσιών 

ΚατΫ την εκτάλεση των εργασιών συντέρησης θα πράπει να λαμβΫνονται 
υπόψη οι οδηγήες των τεχνικών εγχειριδήων των κατασκευαστών των μηχανημΫτων, 
καθώς επήσης και όλα τα απαραήτητα μάτρα ασφαλεήας. 

Θα τηρεήται ημερολόγιο λειτουργήας και συντέρησης των εγκαταστΫσεων για 
τις εργασήες που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικάς 
προδιαγραφάς. τα πλαήσια των εργασιών κρήνονται απαραήτητα τα εξές: 

 Οπτικός Έλεγχος των δεξαμενών και του εξοπλισμού της εγκατΫστασης. 

 Καταγραφάς κρήσιμων παραμάτρων. 

 Μηνιαήα Έκθεση για την λειτουργήα της εν λόγω ΕΛΛ. 

 Συχόν προτΫσεις για επισκευάς έ αντικατΫσταση εξοπλισμού έ Ϋλλες 
εργασήες βελτήωσης που δεν εμπήπτουν στις αρμοδιότητες του αναδόχου. 

 Ση δημιουργήα και οργΫνωση ΠρογρΫμματος υντέρησης του Η/Μ 
εξοπλισμού της εγκατΫστασης. 

Σα ανταλλακτικΫ που θα χρησιμοποιούνται για τη συντέρηση του Η/Μ 
εξοπλισμού θα εήναι γνέσια, των εργοστασήων κατασκευές του κΫθε μηχανέματος, 
ενώ οι εργασήες θα πράπει να γήνονται από κατΫλληλα εκπαιδευμάνο τεχνικό 
προσωπικό. Οι εργασήες εήναι προϋπολογισμού 16.120,00 € μαζή με το Υ.Π.Α. 24%. 
ΤπΫρχει εγγεγραμμάνη πήστωση στον εγκεκριμάνο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών 
άτους 2022 και οι υπηρεσήες θα βαρύνουν τους κωδικούς 62.07.82 με τήτλο: 
«ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΟΛ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ» με πιστώσεις ύψους 
13.000,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τήτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με 
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πιστώσεις ύψους 3.120,00€. 
 
Φρόνος περαίωσης: 13 Μήνες 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 15/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε   

 
Οι εργασήες συντέρησης και λειτουργήας του Βιολογικού Καθαρισμού του 
Γαλαξιδήου του Δέμου Δελφών που θα αναλΫβει ο ανΫδοχος εήναι οι εξές: 
 
1 Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης 
Ο ανΫδοχος άχει υποχράωση να παρακολουθεή και να ελάγχει τις διεργασήες που 
επιτελούνται στις εγκαταστΫσεις ώστε να εξασφαλήζεται η Ϋρτια λειτουργήα τους και 
να τηρεήται η ισχύουσα νομοθεσήα. Πιο αναλυτικΫ: 
 

1.1 ε καθημερινέ βΫση θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο λειτουργήας της 
εγκατΫστασης, στο οποήο θα καταγρΫφονται ποιοτικάς παρΫμετροι, όπως 
οσμέ, χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και οι παρΫμετροι που 
μπορούν να μετρηθούν επή τόπου, ανΫλογα με τα όργανα που υφήστανται έ 
θα εγκατασταθούν, όπως παροχέ, θερμοκρασήα, διαλυμάνο οξυγόνο, 
συγκάντρωση στερεών. Θα καταγρΫφονται επήσης οι βασικάς ρυθμήσεις που 
σχετήζονται με τη λειτουργήα του αερισμού, της χλωρήωσης, της εσωτερικές 
ανακυκλοφορήας καθώς και της ανακυκλοφορήας ιλύος. 
Επήσης, στο ημερολόγιο λειτουργήας, θα καταγρΫφονται παρατηρέσεις 
σχετικάς με ασυνέθιστη συμπεριφορΫ του εξοπλισμού.  
Σο ημερολόγιο λειτουργήας θα βρήσκεται στο χώρο της εγκατΫστασης και θα 
εήναι διαθάσιμο για κΫθε άλεγχο από τον Εργοδότη αλλΫ και Ϋλλες αρμόδιες 
υπηρεσήες.  
ΒΫσει των στοιχεήων του παραπΫνω ελάγχου (και σε συνδυασμό και με 
αποτελάσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομάνων λυμΫτων, 
της επεξεργασμάνης εκροές κλπ.), ο ανΫδοχος θα προβαήνει, όταν εήναι 
αναγκαήο, σε διορθωτικάς ενάργειες που θα αφορούν σε μεταβολέ των 
ρυθμήσεων λειτουργήας, τις οποήες θα καταγρΫφει στο ημερολόγιο 
λειτουργήας. Επήσης, θα προβαήνει σε  διορθωτικάς ενάργειες, προληπτικού 
αλλΫ και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατΫσταση προβλημΫτων και την 
επαναφορΫ της κΫθε εγκατΫστασης σε κατΫσταση καλές λειτουργήας που 
επήσης θα καταγρΫφονται στο ημερολόγιο λειτουργήας. 

1.2 το πλαήσιο παρακολούθησης της λειτουργήας της κΫθε εγκατΫστασης, η 
ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών μπορεή να λαμβΫνει σε μηνιαήα βΫση, με ευθύνη και 
άξοδΫ της, δεήγμα επεξεργασμάνων λυμΫτων σε εξειδικευμάνο εργαστέριο για 
τη διενάργεια εργαστηριακών αναλύσεων, τα αποτελάσματα των οποήων θα 
κοινοποιούνται στον ΑνΫδοχο, ο οποήος θα προβαήνει όταν εήναι αναγκαήο 
σε διορθωτικάς ενάργειες προληπτικού κυρήως και ενήοτε κατασταλτικού 
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τύπου, τις οποήες θα καταγρΫφει στο ημερολόγιο λειτουργήας, στο οποήο θα 
καταγρΫφονται και τα αποτελάσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. 
Ο ΑνΫδοχος άχει την αποκλειστικέ ευθύνη της ορθές λειτουργήας της 
εγκατΫστασης  και την τέρηση της ισχύουσας νομοθεσήας περή αστικές 
ευθύνης.  
το πήνακα 1 που ακολουθεή δήνονται τα επιτρεπτΫ όρια συγκεκριμάνων 
παραμάτρων στην εκροέ, που πράπει να τηρούνταικατ’ εφαρμογέ των 
διατΫξεων της ΚΤΑ5673/400/5.3.97 (ΥΕΚ 192/Β/14.3.97) και της αρ.2066/1-
7-2004 Απόφασης του ΝομΫρχη Υωκήδας, τα οποήα αναφάρονται στην αριθ. 
πρωτ.: 2949/120360/18.07.2016 (ΑΔΑ: ΨΗΝΜΟΡ10-8ΞΟ) Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του άργου «Αποχάτευση επεξεργασήα και διΫθεση 
λυμΫτων Γαλαξιδήου» στο Δέμο Δελφών Ν. Υωκήδας όπως τροποποιέθηκε και 
ισχύει με την αριθ. πρωτ.: 3228/133373/08.08.2016 (ΑΔΑ: ΨΝΣ4ΟΡ10-ΣΧ3) 
όμοιΫ της. 

 
Πίνακας 1: ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗ 

 

Παράμετρος ΒΙΟΚΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 

BOD5 <15 mg/l 

COD <90 mg/l 

Αιωρούμενα τερεΫ SS <20 mg/l 

Ολικό Άζωτο N <10 mg/l 

Αμμωνιακό Άζωτο <2 mg/l 

Ολικός Υώσφορος P <5 mg/l 

Επιπλάοντα τερεΫ 0 

Λήπη Έλαια 0 

Βαράα ΣοξικΫ 0 

Υαινόλες 0 

Διαλυμάνο οξυγόνο >3 mg/l 

Τπολειμματικό Φλώριο <0,5 mg/l 

Feacal coliforms <100 FC/100ml 

Total coliforms <100 FC/100ml 

 
Σο 95% των δειγμΫτων θα βρήσκεται εντός των παραπΫνω ορήων. 

 
1.3 Ο ανΫδοχος εήναι αποκλειστικΫ υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ποσότητας 

εξαγωγές περήσσειας ιλύος και την αποτελεσματικέ απομΫκρυνσέ της από 
τις δεξαμενάς καθήζησης των εγκαταστΫσεων. Η ποσότητα της περήσσειας 
ιλύος θα καταγρΫφεται στο ημερολόγιο λειτουργήας της εγκατΫστασης. το 
ΒΙΟ.ΚΑ Γαλαξιδήου η περήσσεια ιλύος θα οδηγεήται στη δεξαμενέ πΫχυνσης, 
απ’ όπου θα απομακρύνεται με άξοδα της ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών, κατόπιν 
άγκαιρης ειδοποήησης από τον ανΫδοχο 

 
1.4 Ο ΑνΫδοχος θα πράπει να ενημερώνει τη ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών Ϋμεσα 

σχετικΫ με τις τυχόν σοβαράς δυσμενεής επιπτώσεις στο περιβΫλλον που 
διαπιστώνονται κατΫ τις διαδικασήες ελάγχου και παρακολούθησης, και να 
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συμμορφώνεται με την απόφαση των αρμόδιων αρχών, όσον αφορΫ στο 
εήδος και στο χρονοδιΫγραμμα των ληπτάων επανορθωτικών μάτρων εφόσον 
οι επιπτώσεις οφεήλονται σε δικέ του υπαιτιότητα. την περήπτωση αυτέ οι 
δαπΫνες των επανορθωτικών μάτρων βαρύνουν τον ΑνΫδοχο. 

 
1.5  Ο ανΫδοχος θα ελάγχει την ποσότητα του διαλύματος υποχλωριώδους 

νατρήου στην εγκατΫσταση και θα ενημερώνει άγκαιρα τη ΔΕΤΑ Δέμου 
Δελφών για την ανΫγκη προμέθειας και μεταφορΫς του εν λόγω διαλύματος 
στην κΫθε εγκατΫσταση. Σα άξοδα προμέθειας και μεταφορΫς των 
απαιτούμενων χημικών για τη λειτουργήα της εγκατΫστασης βαρύνουν την 
Επιχεήρηση. 

 
2 υντήρηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων 
2.1 Με την άναρξη της σύμβασης ο ανΫδοχος οφεήλει να καταγρΫψει και να 

ελάγξει τον υπΫρχοντα εξοπλισμό. Οποιαδέποτε βλΫβη στις υποδομάς και τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεή. Ο ανΫδοχος οφεήλει να 
παραδώσει άκθεση με όλες τις διαπιστώσεις και καταγραφάς που 
πραγματοποήησε και να υποβΫλει προτΫσεις για την αποκατΫσταση των 
βλαβών και την εν γάνει καλέ λειτουργήα του ΒΙΟ.ΚΑ, καθώς και 
κοστολόγηση των απαιτούμενων παρεμβΫσεων. Σο κόστος αυτών των 
επεμβΫσεων θα βαρύνει τη ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών. 
 

2.2 Η λειτουργήα και συντέρηση (προληπτικέ και επιδιορθωτικέ) του 
εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατΫ τη 
λειτουργήα της κΫθε εγκατΫστασης αλλΫ και του εφεδρικού θα γήνεται 
σύμφωνα με τις οδηγήες των κατασκευαστών του και με γνέσια εξαρτέματα 
και ανταλλακτικΫ. υγκεκριμάνα, το κόστος αντικατΫστασης των βασικών 
ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποήα απαιτούν αλλαγέ σε 
συγκεκριμάνα χρονικΫ διαστέματα που καθορήζονται από τους 
κατασκευαστάς τους στα πλαήσια της προληπτικές συντέρησης, βαρύνει τη 
ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών. 
 

2.3 Οι εργασήες συντέρησης θα καταγρΫφονται στο ημερολόγιο λειτουργήας των 
εγκαταστΫσεων και θα περιλαμβΫνουν: 
- Καθαρισμό των εσχαρών και απομΫκρυνση Ϋμμου από τις δεξαμενάς 

εξΫμμωσης. Σα παραπροϊόντα αυτΫ θα απομακρύνονται από την κΫθε 
εγκατΫσταση με μάσα και άξοδα της ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών, κατόπιν 
άγκαιρης ενημάρωσης του αναδόχου. 

- Έλεγχο και συντέρηση φυσητέρων (αλλαγέ λαδιών και 
καθαρισμός/αλλαγέ φήλτρων) 

- Έλεγχο, συντέρηση και καθαρισμό των αντλιών λΫσπης και των 
ηλεκτροκινητέρων 

- Έλεγχο λειτουργήας των δεξαμενών αερισμού και καθήζησης καθώς και 
καθαρισμό των υπερχειλιστών αυτών 

- Έλεγχο και συντέρηση των δοσομετρικών αντλιών και των αισθητηρήων 
χλωρήου και των εξαρτημΫτων τους, καθώς επήσης και αντικατΫσταση 
εξαρτημΫτων τους, όταν απαιτηθεή 
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- Έλεγχο λειτουργήας όλων των ηλεκτρικών κυκλωμΫτων των 
ηλεκτρονόμων, θερμικών διακοπτών, ασφαλειών, ρελά που βρήσκονται 
εντός των ηλεκτρικών πινΫκων (εντός του χώρου του ΒΙΟΚΑ) για τη 
λειτουργήα του αυτοματισμού των Βιολογικών Καθαρισμών. Μάτρηση 
αντήστασης κυκλωμΫτων για άλεγχο διαρροών 

- Επιθεώρηση – καθαρισμό – άλεγχο επαφών και διακοπτών 
(φλοτεροδιακοπτών) 

- ΑντικατΫσταση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός των 
ηλεκτρικών πινΫκων, δηλαδέ ρελά, θερμικΫ, ασφΫλειες κ.α. σε περήπτωση 
που παρουσιΫσουν δυσλειτουργήα 

- Επισκευέ έ και αντικατΫσταση των ηλεκτροκινητέρων αν παρουσιΫσουν 
πρόβλημα. Η αντικατΫσταση μικροϋλικών βαρύνει τον ανΫδοχο. Σα 
υλικΫ τα οποήα θα απαιτούνται για αντικατΫσταση έ χρέζουν επισκευέ 
καθώς και τα μηχανέματα που χρέζουν επισκευέ από την εκΫστοτε 
αντιπροσωπεήα θα κοστολογούνται ξεχωριστΫ. Σο δε κόστος θα βαρύνει τη 
ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών. Η αποσυναρμολόγηση/επανατοποθάτηση θα 
πραγματοποιεήται από τον ανΫδοχο 

- Μικροεπισκευέ των οργΫνων αν παρουσιΫσουν πρόβλημα. 
- Οι εργασήες εκκάνωσης των δεξαμενών αερισμού και καθήζησης που θα 

απαιτηθούν, για καθαρισμό έ σε περήπτωση άκτακτου συμβΫντος, θα 
γήνονται από τον ανΫδοχο. ε περήπτωση που απαιτηθεή αποφρακτικό 
όχημα, την εργασήα απόφραξης αναλαμβΫνει το αντήστοιχο συνεργεήο της 
ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών, παρουσήα του αναδόχου και κατόπιν άγκαιρης 
ενημάρωση από τον τελευταήο 

- Επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών και φρεατήων 
- ΓρασσΫρισμα, άλεγχο, αλλαγέ και συμπλέρωση ελαήου Η/Μ εξοπλισμού 
- Έλεγχο λειτουργήας φωτισμού εγκαταστΫσεων, με υποχράωση στην 

αντικατΫσταση λαμπτέρων 
- Εργασήες, οι οποήες εήναι απαραήτητες για την καλέ συνολικέ εμφΫνιση 

και ασφΫλεια του χώρου των εγκαταστΫσεων 
- Γενικός άλεγχος καλές λειτουργήας του Η/Μ εξοπλισμού και λέψη όλων 

των απαραήτητων μάτρων για την αποκατΫσταση φθορών, ελλεήψεων έ 
βλαβών που άχουν διαπιστωθεή και αφορούν την ασφαλέ και κανονικέ 
λειτουργήα 

 
2.4 Ο ανΫδοχος δεν ευθύνεται στην περήπτωση πρόκλησης φθορών έ 

καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών των αντλιοστασήων που 
οφεήλονται σε βανδαλισμό, κλοπέ, δολιοφθορΫ έ φυσικέ καταστροφέ, εκτός 
των περιπτώσεων που άχει επιδεήξει σοβαρέ αμάλεια (π.χ. παρΫλειψη 
κλειδώματος, λΫθη χειρισμών στον πήνακα ελάγχου κ.λπ.) 
 

2.5 Ο ανΫδοχος θα πράπει να διαθάτει το κατΫλληλο προσωπικό για την επήτευξη 
των ανωτάρω (π.χ. ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο, εργΫτης κ.λπ.), η εκπαήδευση, 
αμοιβέ και ασφΫλιση των οποήων θα βαρύνουν τον ΑνΫδοχο. 

 
3 Μέτρα ασφάλειας 
3.1 Τποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατΫστασης 

Οι κανόνες που διάπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των εγκαταστΫσεων 
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θα αφορούν στα εξές: 

- Πριν από κΫθε επήσκεψη θα πράπει να εξασφαλήζουν την ανΫλογη Ϋδεια 
επήσκεψης στο χώρο, από τους αρμόδιους του Υοράα Λειτουργήας, οι 
οποήοι και συντονήζουν την επήσκεψη με την ομΫδα λειτουργήας.   

- Προσάρχονται στο πλαήσιο του ισχύοντος ωραρήου λειτουργήας της 
μονΫδας και συνοδεύονται πΫντα από υπΫλληλο της εγκατΫστασης. 

- υμμορφώνονται με το καθεστώς των μάτρων ατομικές ασφΫλειας. 

- υμμορφώνονται με τις ειδικάς διατΫξεις. 

- Κοινοποιούν τα συμπερΫσματα της επήσκεψές τους. 
ε περήπτωση που ο επισκάπτης εήναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν 
απαιτεήται αδειοδότηση για την επήσκεψέ του. Εν όψει όμως της επικεήμενης 
άναρξης του ελάγχου επιβΫλλεται να ενημερωθεή από τον ΑνΫδοχο η ΔΕΤΑ 
Δέμου Δελφών. 
Όποτε πραγματοποιούνται επισκάψεις για οποιοδέποτε λόγο, ο ανΫδοχος 
εήναι υποχρεωμάνος να παρήσταται στην εγκατΫσταση.  
Καθ’ όλη την περήοδο της εργολαβήας τα μάτρα  ασφΫλειας εήναι ευθύνη του 
Αναδόχου. 

 
3.2  Ατομικέ ασφΫλεια και προστασήα 

Η ατομικέ ασφΫλεια και προστασήα των εργαζομάνων της εγκατΫστασης 
επιδιώκεται με κανονισμούς και μάτρα που διακρήνονται σε δύο κατηγορήες: 
1. τους κανόνες που θεσπήζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμάνους 

τρόπους συμπεριφορΫς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κήνδυνοι για 
την δικέ τους ασφΫλεια. 

2. το συγκεκριμάνο εξοπλισμό που χρησιμοποιεήται  προκειμάνου να 
μεγιστοποιηθεή η ασφΫλεια άναντι ατυχέματος. 

Ο ΑνΫδοχος θα τηρεή τους κανόνες ασφαλεήας, θα εφαρμόζει τα μάτρα 
προστασήας και θα εήναι αποκλειστικΫ υπεύθυνος για την παροχέ 
κατΫλληλου εξοπλισμού για την ασφΫλεια του ιδήου και των βοηθών του, έ 
των Ϋλλων εργαζομάνων που τον βοηθούν στην εργασήα του.  

 
4 Έκθεση Παρακολούθησης Λειτουργίας και υντήρησης 

ε μηνιαήα βΫση ο ΑνΫδοχος θα προετοιμΫζει άκθεση, η οποήα θα 
περιλαμβΫνει: 
 Αποτελάσματα εργαστηριακών αναλύσεων 
 Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων. 
 Διορθωτικάς ενάργειες της λειτουργήας και αποτελάσματα αυτών. 
 Ενάργειες προληπτικές και επιδιορθωτικές συντέρησης που 

πραγματοποιέθηκαν κατΫ την περήοδο αναφορΫς. 
 Διοικητικάς ενάργειες που αφορούν στη λειτουργήα, όπως υγειονομικοή 

άλεγχοι και άκτακτοι άλεγχοι. 
το τάλος της χρονικές περιόδου της σύμβασης ο ανΫδοχος θα συντΫξει 
συγκεντρωτικέ άκθεση στην οποήα θα καταδεικνύεται η συνολικέ λειτουργήα 
της εγκατΫστασης και η αποτελεσματικέ συντέρηση του εξοπλισμού (αρχικέ 
κατΫσταση εξοπλισμού, ενάργειες συντέρησης/επιδιόρθωσης και τελικέ 
κατΫσταση). 
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5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω: 
1. Σις ορθάς πρακτικάς κατΫ την εργασήα και το χειρισμό μηχανημΫτων, 

εργαλεήων κλπ. 
2. Σο υφιστΫμενο νομοθετικό πλαήσιο 
3. Σα μάτρα ασφΫλειας που πράπει να λαμβΫνονται κατΫ την εργασήα και τα 

σχετικΫ μάτρα διΫσωσης 
4. Ση σωστέ χρέση των σχετικών Μάσων Ατομικές Προστασήας (πχ. 

αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγήα 89/656/ΕΟΚ 
5. Σην τέρηση της ατομικές υγιεινές και η εφαρμογέ Πρώτων Βοηθειών 
6. Οι διαδικασήες ασφαλούς εργασήας 

 
Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 15/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ   
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  
ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ 

Εργασία: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΟ.ΚΑ. 

  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 
Σαχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλέ & 4ης Ανωνύμου   

T.K.33100, Άμφισσα   

Σηλ.: 22650 79198   

Fax: 22650 79194   

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 ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 
Μηνιαήα συντέρηση και 

λειτουργήα ΒΙΟ.ΚΑ. 
Γαλαξιδήου 

13 1.000,00 13.000,00 

   ΤΝΟΛΟ 13.000,00 

  
 

 ΥΠΑ (24%)   3.120,00 

   ΤΝΟΛΟ   16.120,00 

 
 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 15/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ   
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  
ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ 

Εργασία: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΙΟ.ΚΑ. 

  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 
Σαχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλέ & 4ης Ανωνύμου   

T.K.33100, Άμφισσα   

Σηλ.: 22650 79198   

Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο Αντικεήμενο συγγραφές 
Με την παρούσα προβλάπονται οι εργασήες συντέρησης και λειτουργήας της 
εγκατΫστασης ΒΙΟ.ΚΑ. Γαλαξιδήου του Δέμου Δελφών, σύμφωνα με τις υποδεήξεις 
της ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατΫξεις 
Η ανΫθεση της εργασήας θα γήνει σύμφωνα με τις διατΫξεις : 

 οι διατΫξεις του Ν.4412/16 

 οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικΫ ο Αστικός Κώδικας  

 Ν.3852/2010 ΚαλλικρΫτης 

 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ και οι  

 Οι διατΫξεις της παρ.13 του Ϋρθρου 20 του Ν.3731/2008 
 
Άρθρο 3ο υμβατικΫ  στοιχεήα 
Σα συμβατικΫ στοιχεήα κατΫ σειρΫ ισχύος εήναι  
1.Σο τιμολόγιο μελάτης και η προσφορΫ του αναδόχου 
2.Η συγγραφέ υποχρεώσεων 
3.Η Σεχνικέ περιγραφέ 
 
Άρθρο 4οΕκτάλεση της σύμβασης 
4.1 Σόπος και χρόνος 

Σόπος εργασήας του Αναδόχου εήναι ο Βιολογικός Καθαρισμός του Γαλαξιδήου 
του Δέμου Δελφών. Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται, ύστερα από άγκαιρη πρόσκληση 
της αρμόδιας υπηρεσήας του εργοδότη να συμμετάχει σε συσκάψεις, να παράχει 
γραπτάς έ προφορικάς πληροφορήες έ συμβουλάς στις υπηρεσήες αυτάς και τα 
όργανα τους, να συμμετάχει σε επισκάψεις στην γενικότερη περιοχέ των 
εργασιών και γενικΫ να παράχει κΫθε σχετικέ υποστέριξη που κρήνει χρέσιμη ο 
εργοδότης. 
Η προθεσμήα για την περαήωση του αντικειμάνου της σύμβασης ορήζεται σε 13 
μένες από την υπογραφέ του ιδιωτικού συμφωνητικού. Για το διΫστημα αυτό η 
αμοιβέ του Αναδόχου θα παραμεήνει σταθερέ. 
ε προθεσμήα δάκα (10) ημερών από την υπογραφέ του συμφωνητικού, αν δεν 
ορήζεται σ' αυτό διαφορετικΫ, ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να εγκατασταθεή στις 
εγκαταστΫσεις και να προβεή σε Ϋμεση αποκατΫσταση των μικροβλαβών για 
αποκατΫσταση της καλές λειτουργήας των ΒΙΟ.ΚΑ. 
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Αν η ημερομηνήα άναρξης της συμβατικές προθεσμήας παροχές υπηρεσιών 
μετατεθεή χωρής ευθύνη του Αναδόχου, ο ΑνΫδοχος δικαιούται αντήστοιχη 
παρΫταση προθεσμήας. 

4.2 ύμβαση – Ορισμός Εκπροσώπου 
Η σύμβαση θα υπογραφεή, από πλευρΫς Αναδόχου, από τον έδη 
εξουσιοδοτημάνο κατΫ το στΫδιο της ανΫθεσης εκπρόσωπο. 
Ο ΑνΫδοχος εντός εήκοσι (20) ημερών από την υπογραφέ της σύμβασης θα 
πράπει να υποβΫλλει στον εργοδότη αναφορΫ με απαιτούμενες προμέθειες 
υλικών, μελάτες - παρεμβΫσεις στις εγκαταστΫσεις για την καλέ λειτουργήα τους. 
Εντός εήκοσι (20) ημερών από την υπογραφέ της σύμβασης και αναπόσπαστο 
τμέμα αυτές θα αποτελεή το πρωτόκολλο παρΫδοσης-παραλαβές μεταξύ της 
αρμόδιας υπηρεσήας της ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών και του Αναδόχου που θα 
αναφάρεται στον εξοπλισμό, τα υλικΫ και τις υποδομάς που θα παραλΫβει ο 
ΑνΫδοχος, καθώς και την κατΫσταση λειτουργήας τους, τα οποήα οφεήλει να 
παραδώσει στο Υοράα μετΫ τη λέξη του χρόνου σύμβασης, στην ήδια έ σε 
καλύτερη κατΫσταση. 

 
Άρθρο 5ο Προσωπικό – συνεργεήο ― Τποχρεώσεις αναδόχου  
5.1 Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να διαθάτει τα απαιτούμενο προσωπικό για την 

εκτάλεση των υπηρεσιών που του ανατήθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβΫνει με την υποβολέ της προσφορΫς του. Η εμπειρήα και εν γάνει τα 
προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητέ έ και σιωπηρέ άγκριση 
του εργοδότη. Σεκμαήρεται ότι η Δ.Τ. αποδάχεται τα πρόσωπα αυτΫ, εφόσον δεν 
εκφρΫσει γραπτώς τη διαφωνήα της. 
Ο ΑνΫδοχος πράπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργήα και τη συντέρηση των 
Βιολογικών Καθαρισμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Σεχνικών 
Προδιαγραφών και επαφήεται στον ΑνΫδοχο να καταστρώσει κατΫ τάτοιο τρόπο 
το πρόγραμμα συντέρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικΫ μάσα, ούτως 
ώστε ανΫ πΫσα στιγμέ να εξασφαλήζεται η σωστέ και εύρυθμη λειτουργήα. 
Λόγω της ειδικές φύσης, και της σημασήας των εγκαταστΫσεων, ο υπεύθυνος της 
συντέρησης των Βιολογικών Καθαρισμών, από πλευρΫς Αναδόχου, θα πράπει 
να εήναι Ϋτομο με σχετικέ ειδικότητα (Μηχανολόγου έ Ηλεκτρολόγου έ 
Μηχανικού ΠΕ έ ΣΕ), που αποδεδειγμάνα θα άχει προϋπηρεσήα σε ήδια έ ήδιου 
αντικειμάνου θάση. 
Όλοι οι εργαζόμενοι του αναδόχου στην λειτουργήα και συντέρηση των 
Βιολογικών Καθαρισμών πράπει να εήναι καλοή χρέστες της Ελληνικές γλώσσας 
έ να συνεργΫζονται με διερμηνάα. 
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού 
κατ' Ϋτομο και της νομιμότητας του προγρΫμματος εργασήας αυτού εήναι 
υποχράωση του Αναδόχου. 
 

5.2 Ο ΑνΫδοχος άχει υποχράωση να πληρώνει όλες τις δαπΫνες του προσωπικού του, 
που θα προκύψουν από τη συντέρηση και επισκευέ του εξοπλισμού των 
Βιολογικών Καθαρισμών και περιλαμβΫνουν, ημερομήσθια, μισθούς, εισφοράς 
και άξοδα κήνησης του προσωπικού του. Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να λειτουργεή 
και να συντηρεή με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατΫλληλο 
για τις εργασήες αυτάς και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλέ και εύρυθμη 
λειτουργήα των Βιολογικών Καθαρισμών της εργολαβήας. Ο ΑνΫδοχος εήναι 
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υποχρεωμάνος να λαμβΫνει κΫθε απαραήτητο μάτρο ώστε να διασφαλήζεται η 
Ϋμεση και απρόσκοπτη επικοινωνήα με τον εργοδότη, καθιστώντας τον 
αποκλειστικΫ υπεύθυνο σε περήπτωση αδυναμήας ειδοποήησές του σε περήπτωση 
βλΫβης. 
ΕΫν κατΫ την εκτάλεση των εργασιών διαπιστωθεή ότι μάρος του προσωπικού του 
Αναδόχου δεν μπορεή να ανταποκριθεή στις απαιτέσεις των εργασιών, η ΔΕΤΑ 
Δέμου Δελφών άχει δικαήωμα να διατΫξει την αντικατΫσταση έ την Ϋμεση 
αποπομπέ κΫθε ανήκανου απεήθαρχου έ και μη τήμιου μάλους του τεχνικού 
υπαλληλικού έ εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. ε περήπτωση που ο 
ΑνΫδοχος δεν συμμορφωθεή, η ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών άχει το δικαήωμα να προβεή 
στην αντικατΫσταση των ακαταλλέλων προσώπων με Ϋλλα που θα αμεήβονται 
από τη ΔΕΤΑ σε βΫρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. ΕιδικΫ για τις 
περιπτώσεις σημαντικών βλαβών και εκτΫκτων συντηρέσεων που απαιτούνται 
Ϋνευ ευθύνης του αναδόχου, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ϋρθρο 6 (εδΫφιο 
6.2) της παρούσας. Ο ΑνΫδοχος έ εκπρόσωπος αυτού θα συναντιάται 
τουλΫχιστον μήα φορΫ το μένα με τους αρμόδιους εκπροσώπους της ΔΕΤΑ 
Δέμου Δελφών, σε τακτικάς καθορισμάνες συναντέσεις. κοπός των 
συναντέσεων θα εήναι η συζέτηση θεμΫτων σχετικών με τη λειτουργήα και 
συντέρηση της εγκατΫστασης. Η ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών θα άχει το δικαήωμα να 
διενεργεή τακτικούς έ αιφνήδιους ελάγχους απόδοσης και τέρησης των όρων της 
σύμβασης, όσες φοράς το θεωρεή απαραήτητο. 
Η ΔΕΤΑ Δέμου Δελφών υποχρεούται να συνεργΫζεται πλέρως σε κΫθε άλεγχο 
και να διαθάσει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

 
5.3 Ο ΑνΫδοχος άχει υποχράωση να χρησιμοποιεή μηχανέματα και υλικΫ που 

ανταποκρήνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδέ τις ισχύουσες 
επήσημες προδιαγραφάς καθώς και τις προδιαγραφάς του εργοδότη. 
Ο εργοδότης διατηρεή το δικαήωμα να προσδιορήζει και να κρήνει την 
καταλληλότητα έ όχι των κΫθε φύσεως μηχανικών μάσων και συναφών με αυτΫ 
ειδών που χρησιμοποιούνται κατΫ την εκτάλεση της σύμβασης. 

 
5.4   Επισημαήνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι κατΫ την περήοδο σύνταξης της προσφορΫς 

τους θα πράπει να άχουν επισκεφτεή και εξετΫσει τις εγκαταστΫσεις ώστε να άχουν 
πλέρη γνώση των συνθηκών τους. 

 
Άρθρο 6οΑμοιβέ  - Κρατέσεις   
6.1 Η πληρωμέ του αναδόχου θα γήνεται ανΫ μένα μετΫ από την προσκόμιση της 

άκθεσης παρακολούθησης λειτουργήας και συντέρησης, του αντήστοιχου 
τιμολογήου και πιστοποιητικών φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητας. Η 
αξήα του τιμολογήου που θα εκδήδεται, θα πληρώνεται μετΫ την βεβαήωση καλές 
εκτάλεσης από αρμόδια επιτροπέ που ορήζεται για το σκοπό αυτό.  
Ο ανΫδοχος βαρύνεται με τους φόρους, τάλη, κρατέσεις και οποιεσδέποτε Ϋλλες 
νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατΫ το χρόνο που δημιουργεήται η υποχράωση 
καταβολές τους. 
Διευκρινήζεται ότι ο ΑνΫδοχος εήναι πλέρως και αποκλειστικΫ υπεύθυνος για 
όλες τις εισφοράς, οφειλάς, τάλη και Ϋλλες πληρωμάς στα Σαμεήα Κοινωνικές 
ΑσφΫλισης, Τγειονομικές Περήθαλψης και υντΫξεων, Επαγγελματικών, 
Δημόσιων έ Ϋλλων φοράων. 
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6.2 Η συμβατικέ αμοιβέ του Αναδόχου περιλαμβΫνει τις δαπΫνες εξόδων του 

προσωπικού του, των ασφαλιστικών εισφορών και των μετακινέσεων αυτού, 
καθώς και το επιχειρηματικό του κάρδος μάχρι την ολοκλέρωση και παρΫδοση 
των εργασιών. 
Σον Εργοδότη βαρύνουν οι δαπΫνες ενάργειας και νερού, οι δαπΫνες της 
ενδεχόμενης φύλαξης του χώρου των εγκαταστΫσεων, οι δαπΫνες 
αποκατΫστασης σοβαρών βλαβών στοιχεήων του εξοπλισμού οι οποήες δεν 
οφεήλονται σε πλημμάλεια του αναδόχου, βλΫβες προκαλούμενες από 
απρόβλεπτα γεγονότα, θεομηνήες, αστοχήα υλικών, εσφαλμάνο σχεδιασμό, οι 
απολογιστικάς δαπΫνες άκτακτων σημαντικών συντηρέσεων, οι δαπΫνες 
προμέθειας και μεταφορΫς των απαραήτητων χημικών στις εγκαταστΫσεις, οι 
δαπΫνες μεταφορΫς ιλύος, τηλεματικές σύνδεσης του συστέματος αυτοματισμού 
με τη χρέση γραμμές σταθερές τηλεφωνήας έ Ϋλλης ισοδύναμης, καθώς και της 
ενδεχόμενης αναβΫθμισης του κεντρικού συστέματος ελάγχου της 
εγκατΫστασης. 
 

6.3 Νόμισμα 
Σα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβέ του καθώς και οι πληρωμάς που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα εήναι εκπεφρασμάνα σε ΕΤΡΨ και 
σύμφωνα με την εκΫστοτε ισχύουσα νομοθεσήα. 

 
6.4 ΨρΫριο Λειτουργήας 

Οι εγκαταστΫσεις του Βιολογικού Καθαρισμού θα λειτουργούν συνεχώς και το 
προσωπικό του Αναδόχου θα εήναι διαθάσιμο όλες τις ημάρες της εβδομΫδας και 
όλες τις ώρες της ημάρας χωρής καμήα εξαήρεση. 

 
6.5 Σιμέ προσφορΫς 
 την τιμέ προσφορΫς περιλαμβΫνονται όλες οι προαναφερόμενες δαπΫνες και 

κρατέσεις. 
Η προσφερόμενη τιμέ εήναι σταθερέ και αμετΫβλητη, ισχύει για όλη τη διΫρκεια 
της εργασήας και δεν υπόκειται για κανάνα λόγο σε αναθεώρηση. 

 
Άρθρο 7οΠοινικάς ρέτρες – άκπτωση – ανωτάρα βήα   

ημαντικότατη παρΫβαση της σύμβασης εήναι η μη εξασφΫλιση της 
αποτελεσματικές συνεχούς λειτουργήας των εγκαταστΫσεων. Η μη τέρηση της 
συγκεκριμάνης υποχράωσης του Αναδόχου θεωρεήται ουσιώδης πλημμάλεια που 
πράπει Ϋμεσα να αρθεή σύμφωνα με τις σχετικάς διατΫξεις. Η συστηματικέ 
υπαήτιος εκ μάρους του μη τέρηση της υποχράωσης του αυτές εήναι λόγος 
διΫλυσης της σύμβασης και άκπτωσές του από την εργολαβήα. 
 

Άρθρο 8οΓενικΫ καθέκοντα και ευθύνες Αναδόχου 
8.1 Ο ΑνΫδοχος δεσμεύεται ρητΫ και αμετΫκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτάς προσδιορήζονται στα υμβατικΫ Σεύχη που συνοδεύει την 
Διακέρυξη με επιδεξιότητα, επιμάλεια και επαγγελματικέ κρήση, και 
αναλαμβΫνει όλες τις ευθύνες που απορράουν από τη ύμβαση. 

8. 2 Αν ο ΑνΫδοχος κληθεή από τον εργοδότη να παράμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 
(του εργοδότη) και τρήτου, υποχρεώνεται να ενεργέσει σύμφωνα με τη ύμβαση. 
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ΕΫν από τη σύμβαση δεν συνΫγεται ο τρόπος δρΫσης του, απευθύνεται στον 
εργοδότη ζητώντας σχετικάς οδηγήες. 

8.3 Με τη λέξη της σύμβασης ο ΑνΫδοχος υποχρεώνεται να επιστράψει στον 
Εργοδότη όλα τα άγγραφα έ στοιχεήα, που παράλαβε για την εκπλέρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι Ϋλλο ανέκει σ' αυτόν. 

8.4 Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να προειδοποιεή εγγρΫφως τον εργοδότη για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτράπεται να εργΫζεται 
παρΫλληλα σε εργασήες με τις οποήες προκύπτει τάτοια σύγκρουση. 

8.5  Ο ΑνΫδοχος αναλαμβΫνει την υποχράωση και λαμβΫνει όλα τα αναγκαήα 
μάτρα, όσον αφορΫ σε οποιεσδέποτε διεκδικέσεις έ ευθύνες μπορεή να 
ανακύψουν από ατύχημα προσωπικού του Αναδόχου. 

8.6. Απαγορεύεται στον ΑνΫδοχο να εκχωρέσει σε τρήτους μάρος έ το σύνολο των 
δικαιωμΫτων και των υποχρεώσεων του που απορράουν από τη σύμβαση. 

8.7  Καθ' όλη τη διΫρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλΫ και μετΫ τη λέξη έ λύση αυτές, 
ο ΑνΫδοχος αναλαμβΫνει την υποχράωση να μη γνωστοποιέσει σε τρήτους 
(συμπεριλαμβανομάνων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρής την προηγούμενη άγγραφη συγκατΫθεση του εργοδότη, οποιαδέποτε 
άγγραφα έ πληροφορήες που θα περιάλθουν σε γνώση του κατΫ την εκτάλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλέρωση των υποχρεώσεών τους. 

8.8 Όλα τα άγγραφα (σχάδια, μελάτες, στοιχεήα κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 
τονΑνΫδοχο στα πλαήσια εκτάλεσης της ύμβασης, θα ανέκουν στην ιδιοκτησήα 
του εργοδότη, θα εήναι πΫντοτε στη διΫθεση των νομήμων εκπροσώπων του κατΫ 
τη διΫρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο 
που προβλάπεται  στη σύμβαση έ αλλιώς κατΫ την καθ' οιονδέποτε τρόπο λέξη έ 
λύση της ύμβασης. 

8.9 Υορολογικάς υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ΑνΫδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατΫ τις κεήμενες διατΫξεις 
φορολογικάς του υποχρεώσεις και ενδεικτικΫ: 
α) την υποχράωση εγγραφές στην αρμόδια Δημόσια Οικονομικέ Τπηρεσήα 
(ΔΟΤ) και υποβολές των αναγκαήων δηλώσεων φορολογήας εισοδέματος, ΥΠΑ 
κλπ. 
β) την τέρηση βιβλήων σύμφωνα με την ελληνικέ φορολογικέ νομοθεσήα  
γ) την πληρωμέ φόρου εισοδέματος έ Ϋλλων φόρων έ τελών και την  
δ) εκπλέρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολέ των εργοδοτικών 
εισφορών των εργαζομάνων του. 

8.10 Ασφαλιστικάς υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο ΑνΫδοχος (και τα μάλη του σε περήπτωση Κοινοπραξήας) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορράουν από την κεήμενη για την 
κοινωνικέ ασφΫλιση νομοθεσήα (σε ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό του, 
που θα απασχολέσει για την εκτάλεση της σύμβασης. 

 
8.11 Δημοσιοποήηση - Ανακοινώσεις στον Σύπο 

Ο ΑνΫδοχος δεν δικαιούται να προβαήνει, χωρής την προηγούμενη άγγραφη 
συγκατΫθεση του εργοδότη, Ϋμεσα έ άμμεσα, σε δημόσιες έ δια του Σύπου 
ανακοινώσεις σχετικΫ με τη σύμβαση έ τον εργοδότη. 

 
8.12Αλληλογραφήα του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Tα άγγραφα που θα ανταλλΫσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα 
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πράπει να αποστάλλονται κατ' αρχέν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστάλλονται με συστημάνο ταχυδρομεήο έ με υπηρεσήα ταχυμεταφορών και 
να εήναι συντεταγμάνα στην ελληνικέ γλώσσα. 
 

Άρθρο 9ο Τποχρεώσεις του εργοδότη 
9.1  ΠαρΫδοση πληροφοριών για τη σύμβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παράχει στον ΑνΫδοχο, χωρής επιβΫρυνση, όλες 
τις πληροφορήες που αφορούν στη ύμβαση, εφόσον εήναι διαθάσιμες και δεν 
άχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

9.2  Έγκαιρη πληρωμέ του Αναδόχου 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβΫλλει άγκαιρα την αμοιβέ για τις 
παρασχεθεήσες υπηρεσήες στον ΑνΫδοχο, κατΫ τους όρους της παρούσας και του 
Νόμου. 

 
Άρθρο 10οΑνωτάρα βήα -Διαφοράς  
10.1Ανωτάρα βήα 

Αν κατΫ την εκτάλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα έ περιστατικΫ 
«ανώτερης βήας», τα οποήα σαφώς και αποδεδειγμάνα βρήσκονται υπερΫνω του 
ελάγχου και της ευθύνης των συμβαλλομάνων, καθάνα εκ των μερών δικαιούται 
να αναστεήλει την εκπλέρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτΫ 
τα γεγονότα έ περιστατικΫ παρεμποδήζουν την εκπλέρωσέ τους. Σο παραπΫνω 
δικαήωμα υφήσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνάπειες των περιστατικών 
αυτών δεν ρυθμήζονται από το Νόμο έ τη σύμβαση.  
Ο ανΫδοχος που επικαλεήται ανωτάρα βήα υποχρεούται, μάσα σε εήκοσι (20) 
ημάρες από τότε που συνάβησαν τα περιστατικΫ που συνιστούν την ανωτάρα βήα, 
να αναφάρει εγγρΫφως αυτΫ και να προσκομήσει στην αναθάτουσα αρχέ τα 
απαραήτητα αποδεικτικΫ στοιχεήα.  

10.2 Διαφοράς 
Διαφωνήες, διενάξεις και διαφοράς που θα ανακύψουν κατΫ την εκτάλεση της 
ύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μάρους του Αναδόχου Ϋρνηση παροχές των 
υπηρεσιών και εκτάλεσης των καθηκόντων του όπως αυτΫ προβλάπονται στη 
ύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλάπεται από το Νόμο έ την σύμβαση. Αν 
παρότι δεν υφήσταται τάτοιο δικαήωμα, ο ΑνΫδοχος αρνηθεή την εκτάλεση της 
σύμβασης, ο εργοδότης μπορεή να κηρύξει τον ΑνΫδοχο άκπτωτο, κατΫ τις 
σχετικάς διατΫξεις του Νόμου. 

 
Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 15/02/2022 
 
 
 
 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΙΔΑΚΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

 

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ  
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΤΛΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟ.ΚΑ 
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