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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                  ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ    
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    

        CPV  45259100-8 και 90481000-2  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :9/2020   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει : 

- Τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, 

υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής 

κατάστασης, ασφάλειας) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Βελβεντού. 

- Την αγορά αναλώσιμων υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της 

μονάδας. 

- Τη Λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη εφαρμογής 

των υπόψη εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες για το υπόψη έργο 

κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους ποιότητα εκροής με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

- Την Υγιεινολογική παρακολούθηση (εργαστηριακά τεστ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την υγιεινολογική μελέτη. 

- Τη Συντήρηση των εγκαταστάσεων και καθαρισμός των μονάδων ώστε να παρουσιάζουν 

άψογη εμφάνιση και λειτουργία. 

- Εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση, έλεγχο λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών 

των συστημάτων αυτοματισμού PLC και SCADA.  

- Δαπάνες προσωπικού. 

- Δαπάνες για την αγορά χημικών υλικών και αντιδραστηρίων απαραίτητα για τη διεξαγωγή των 

βιοχημικών αναλύσεων, όπως αυτές προβλέπονται από την υγιεινολογική μελέτη. 

- Δαπάνες για την αγορά χημικών τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της 

μονάδας, όπως αυτά προβλέπονται από την υγιεινολογική μελέτη. 

- Την αξία της εργασίας για τις επισκευές από τεχνίτες ή συνεργεία, που οφείλονται στη συνήθη 

χρήση. 
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Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και επισκευές για βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρω βία, 

απρόβλεπτα γεγονότα, αστοχία υλικού ή εσφαλμένο υπολογισμό ή σχεδιασμό. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία συντάσσοντας σχετική 

αναλυτική έκθεση με προϋπολογισμό της επισκευής και να ακολουθήσει τις οδηγίες του 

Εγχειριδίου Λειτουργίας του Έργου και να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην γρήγορη και σωστή 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας του έργου. Η δαπάνη για εργασία και ανταλλακτικά θα 

βαρύνει τον Δήμο Βελβεντού. 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑ 

Η ΕΕΛ Βελβεντού σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, λειτουργεί και συντηρείται όπως περιγράφεται 

στα παραρτήματα 1 & 2: 

Παράρτημα 1: ΑΕΠΟ και Μελέτη Εφαρμογής ΕΕΛ Βελβεντού 

Παράρτημα 2: Σχέδια «ως κατακευάσθην» των ανωτέρω εγκαταστάσεων. 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η λειτουργία και συντήρηση όλου του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού καθώς και των 

εξαρτημάτων αυτού, χρησιμοποιούμενου ή εφεδρικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών του. Για τα τμήματα του εξοπλισμού για τα οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των 

κατασκευαστών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη οι γενικοί κανόνες λειτουργίας της κάθε 

εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ενέργειες θα λαμβάνονται υπ' όψη οι 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες ώστε να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (πχ 

εκκένωση δικτύων). Ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει στο Δήμο Βελβεντού τυχόν αναγκαία κατά 

την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας. 

Γενικά η λειτουργία περιλαμβάνει τον καθημερινό χειρισμό των μηχανημάτων της ΕΕΛ από 

εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου, εργαστηριακό και οπτικό έλεγχο και πιστοποίηση της 

καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό των κτιρίων και τη φροντίδα του 

περιβάλλοντος χώρου. Ο ανάδοχος πρέπει καθημερινά να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς 

ώστε η εκροή της ΕΕΛ να πληροί τις προδιαγραφές των ΑΕΠΟ. 

Ως συντήρηση ορίζεται το σύνολο των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών για τη διασφάλιση 

της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  

Οι εργασίες λειτουργίας και συντήρησης καθώς και οι έλεγχοι του εξοπλισμού για το σύνολο των 

έργων θα γίνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ και στο παράρτημα 1 της Τεχνικής 

Περιγραφής. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για την τεχνική υποστήριξη του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τους ακόλουθους 

τεχνικούς: 

• Ένας Χημικός Μηχανικός με πέντε (5) έτη εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση ΕΕΛ, 

μερικής απασχόλησης 

• Ένας Χημικός με δέκα (10) έτη εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση ΕΕΛ και 

δειγματοληψία, μερικής απασχόλησης 

• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δέκα (10) 

έτη εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ, μερικής 

απασχόλησης 

• Ένας Μηχανοτεχνίτης με τρία (3) έτη εμπειρία σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 

ΕΕΛ, μερικής απασχόλησης 

• Ένας Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α' Ειδικότητας με τρία (3) έτη εμπειρία σε συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ μερικής απασχόλησης 

• Ένας Εργάτης Γενικών Καθηκόντων πλήρους απασχόλησης 

Για την έγκριση του παραπάνω τεχνικού προσωπικού ο Ανάδοχος οφείλει πριν την υπογραφή της 

σύμβασης να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λεπτομερή 

στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα των προτεινομένων. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: ίδια κεφάλαια 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 59.940,00 €. 

Υπάρχει δέσμευση πίστωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ007017503 από τις οποίες 16.516,80 ευρώ 

κατανέμονται στην χρήση του 2020, στη χρήση του 2021 49.550,40 ευρώ και τα υπόλοιπα στην 

χρήσει του 2022 (κωδ. 25.6117.02) 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις αναφέρονται στα τεύχη 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Άρθρο Κατηγορία Μονάδα ποσότητα 

1 .  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ μήνες 18 

 

- Στην τιμή περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού για τις 

εργασίες που απαιτούνται για την  εικοσιτετράωρη  λειτουργία,  

συντήρηση  και συνολική  ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης,   

καλής κατάστασης, ασφάλειας κλπ)  

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Άρθρο Κατηγορία Μονάδα ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Ποσά σε € 

1 .  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ 
μήνες 18 3.330,00 59.940,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ 59.940,00 

 ΦΠΑ 24% 14.385,60 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.325,60 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιέχονται οι παρακάτω δαπάνες: 

1. Οι δαπάνες μισθίων, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις 

νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφάλισης, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, 

αποζημιώσεως λόγω απολύσεως ημερήσια έξοδα ξενοδοχείων, κλπ, του πάσης φύσεων 

ειδικευμένου και μη τακτικού και έκτακτου προσωπικού που θα απασχολήσει ο ανάδοχος στις 

ΕΕΛ, καθώς και δαπάνες μηχανημάτων, συνεργείων κλπ που απαιτούνται για την πλήρη και 

έντεχνη παροχή της υπηρεσίας. 

2. Οι δαπάνες σήμανσης εργοταξίου και οι δαπάνες για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, 

ασφάλιστρα, τόκους κεφαλαίων, κάθε μορφής μετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

οι πρόσθετες δαπάνες από τις διάφορες δυσχέρειες και εμπόδια κατά την εκτέλεση των 

εργασιών, τα διοικητικά έξοδα λειτουργίας γραφείων κλπ καθώς και τα επισφαλή έξοδα από 

δυσχέρειες κάθε είδους προβλεφθείσες ή απρόβλεπτες. 

3. Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων 

ασφαλιστικών οργανισμών και άλλων ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης 

και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση κάθε εργασίας που 

προβλέπεται στην τιμή μονάδας του παρόντος τιμολογίου. 

4. Οι δαπάνες δημοσίευσης των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την τελική εγκρινόμενη. 

5. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περίθαλψης για 

το εργαζόμενο προσωπικό, που ως επί το πλείστον απασχολείται κάτω από δυσμενείς 

συνθήκες. 

6. Η δαπάνη για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας και τυχόν επιπλέον γενικών 

μέτρων πυροπροστασίας σε όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη 

σύμβαση καθώς επίσης και η ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων της εγκατάστασης. 

7. Οι δαπάνες γραφείου (χαρτικά, γραφικά, μελάνες). 

8. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή την αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του 

προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 

9. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολογίου 

λειτουργίας και σύνταξης εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από 

την Υπηρεσία ή/και αρμόδιους φορείς. 

10. Γενικώς όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή 

περιγράφεται στη Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο 

σύνολο των εγγράφων που την απαρτίζουν. 
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11. Η αξία των αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων και των αντλιοστασίων λυμάτων.

12. Η αξία των απαιτούμενων ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς ή φθοράς οφειλόμενης

στη συνήθη χρήση ή απρόβλεπτων γεγονότων και γενικά λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε

υπαιτιότητα του Αναδόχου του εξοπλισμού των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων λυμάτων.

13. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαραίτητων χημικών (FeCl3, ΝaOCl, αποχλωριωτικό,

πολυηλεκτρολύτης) και των αναλώσιμων αντιδραστηρίων του χημικού εργαστηρίου.

Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται: 

1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων που εκδίδει ο ανάδοχος προς τον

Κύριο του Έργου, ο οποίος βαρύνει το Κύριο του Έργου.

2. Οι δαπάνες για ρεύμα, νερό, επισκευές βλαβών και επίλυση όσων προβλημάτων

εντοπιστούνε κατά την παραλαβή των εγκαταστάσεων καθώς επίσης και η διαχείριση της

αφυδατωμένης ιλύος.

           Ο Συντάξας                                                                        Βελβεντό ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
                                                                                                                      Θεωρήθηκε
                                                                                                             Η Πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.
  

         Χαρίλαος Γάγας                                                                              Ειρήνη Αγγέλη
Αγρον. – Τοπογράφος Μηχ.                                                          Πολιτικός Μηχανικός
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