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Οι όροι της εκτέλεσης της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την παροχή 

της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τη Σύμβαση και 

περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς του Αναδόχου όπως αυτό θα προκύψει τελικά από την 

εφαρμογή των τιμών του τιμολογίου του Αναδόχου για τις εργασίες που αναφέρονται σ' αυτό, στις 

ποσότητες που πραγματικά θα εκτελεσθούν και θα πιστοποιηθούν από την Υπηρεσία. 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται σε 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο. 

Στο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, το οποίο συνιστά τη συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον 

ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν 

από τη σύμβαση περιλαμβάνονται: 

- Οι 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. 

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

μονάδας. 

- 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. 

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

υγιεινολογική μελέτη. 

- 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.  

- Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού. 

- Οι δαπάνες για την αγορά χημικών υλικών και αντιδραστηρίων απαραίτητα για τη διεξαγωγή 

των βιοχημικών αναλύσεων, όπως αυτές προβλέπονται από την υγιεινολογική μελέτη. 

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

μονάδας, όπως αυτά προβλέπονται από την υγιεινολογική μελέτη. 

- Η 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. 

 

Στο Συμβατικό Τίμημα 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων. 

Οι συνθήκες αυτές και οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις του Αναδόχου που απορρέουν από αυτές έχουν 

συνεκτιμηθεί από τη συμπλήρωση της προσφοράς για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία 

παράταση των οριζόμενων χρόνων εκτέλεσης των εργασιών ή αναπροσαρμογή τιμολογίου, λόγω 

των προαναφερόμενων ειδικών συνθηκών, δυσχερειών στην μεταφορά υλικών, διαμονής 

εργατοτεχνικού προσωπικού, μειωμένης απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον 

Ανάδοχο και μόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης 

των εργασιών αναλόγως των αναγκών. 

Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έκθεση με την πρόοδο των εργασιών και τη 

συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Επίσης θα 
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αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων ως και τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν 

για την κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και 

μηχανικά μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να απασχολεί 

νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για τον λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό 

κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης  . 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν είναι ικανοποιητική 

μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, 

τις εργάσιμες ημέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που 

επιβάλλονται για την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ΐβ του 

ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της. 

Η εγγύηση θα παραμείνει στα χέρια του κυρίου του έργου και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας της οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 

τεχνικής και σύμφωνα με τις μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών εξόδου και των λοιπών περιβαλλοντικών όρων και κανονισμών υγιεινής και 

ασφάλειας. 

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 
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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 για λόγους προστασίας από παγετό). Ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει στον 

Δήμο Βελβεντού τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας. 

 

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

της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα 

διευκρινίζεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες μικροϋλικών και 

μικρής αξίας ανταλλακτικών των συντηρήσεων του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Στις απαραίτητες εργασίες και ενέργειες που στοχεύουν στη διατήρηση του υπάρχοντος 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα και στη βελτίωσή του 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

- Προληπτικοί έλεγχοι και επεμβάσεις. 

- Έλεγχος αξιοπιστίας και συντηρησιμότητας 

- Προγραμματισμένη συντήρηση & επιθεώρηση 

- Αποκατάσταση βλαβών 

- Εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ -

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

6.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Οι μετρήσεις και οι αναλύσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ΕΕΛ Βελβεντού, θα 

γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

- Θα γίνεται συλλογή δειγμάτων από την εισροή και την εκροή των εγκαταστάσεων για τον 

προσδιορισμό του BOD5, του COD, των αιωρούμενων στερεών, του ολικού φωσφόρου, του 

αμμωνιακού αζώτου, του νιτρικού αζώτου, του οργανικού αζώτου, και των εντερόκοκκων άπαξ της 

εβδομάδας καθώς και οιασδήποτε άλλης παραμέτρου προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς 

όρους.  

- Επίσης αναλύσεις του επί τοις εκατό (%) ποσοστού εργασίας της παραγόμενης ιλύος  

- Θα γίνεται μια τουλάχιστον φορά την εβδομάδα προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών 

(καθώς και πτητικών) στη λάσπη των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης, ομογενοποίησης, στο 

ανάμικτο υγρό των βιολογικών δεξαμενών και στο τμήμα πάχυνσης - αφυδάτωσης. Θα μετρείται 

και η καθίζηση της λάσπης με τον κώνο Imhoff και θα υπολογίζεται το SVI. 
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- Η παρακολούθηση του pΗ, της θερμοκρασίας, του διαλυμένου οξυγόνου στην είσοδο της 

εγκατάστασης και στην εκροή αυτής θα γίνεται σε σχεδόν καθημερινή βάση και όποτε εντοπιστεί 

κάποιο πρόβλημα. Θα παρακολουθείται επίσης καθημερινά η συγκέντρωση του υπολειμματικού 

χλωρίου με δειγματοληψία και μέτρηση με τη μέθοδο DBD. Επίσης, άπαξ της εβδομάδας θα 

γίνεται και μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου με φορητό όργανο σε διάφορα σημεία της 

εγκατάστασης, όπως πχ απονιτροποίηση. 

- Επίσης θα καταγράφονται η ημερήσια και η μέση μηνιαία παροχή εξόδου της ΕΕΛ και θα 

τηρούνται στατιστικά αρχεία, όπως επίσης και για τα αποθέματα χημικών, χλωρίου και τις 

καταναλώσεις αντιδραστηρίων. 

- Ακόμη θα καταγράφονται τυχόν προβλήματα ή οι αλλαγές που παρουσιάστηκαν στη συνήθη 

διαδικασία επεξεργασίας και οι τρόποι αντιμετώπισής τους και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 

ζητηθούν. 

6.2. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποδοτική λειτουργία του συνόλου της ΕΕΛ, ώστε η εκροή της 

εγκατάστασης μετά την επεξεργασία των λυμάτων να πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τα 

οποία ορίζονται λεπτομερώς στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους αυτής και είναι τα 

ακόλουθα: 

 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

Παράμετρος Όριο 

Άζωτο νιτρικό (Ν-ΝΟ3) < 10 

Άζωτο αμμωνιακό (Ν-ΝΗ3) < 5 

Ολικός Φώσφορος < 5 

BOD5 mg/lt < 20 

COD mg/lt < 80 

Ολικά αιωρούμενα στερεά mg/lt < 25 

Υπολειμματικό χλώριο mg/lt < 0,5 

pH 6,5 – 8,5 

Διαλυμένο οξυγόνο mg/lt > 5 

Θερμοκρασία < 28ΟC 

Κολοβακτηριοειδή < 200 ανά 100 ml 

Εντερόκοκκοι < 200 ανά 100 ml 
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Σαλμονέλες Απουσία σε 1000 ml 

Τοξικές - επικίνδυνες ουσίες Απουσία 

 

Το 95% των λαμβανόμενων δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. Κατά τα λοιπά ότι 

ισχύει στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις. 

Η παραγόμενη λάσπη θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη μετά την επεξεργασία της και θα πρέπει 

να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 20%. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Διοίκηση της παροχής υπηρεσιών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτής ασκούνται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Δήμου για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

2. Η Υπηρεσία μπορεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης να ορίσει με 

απόφασή της για την παρακολούθηση της σύμβασης, ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο 

της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοί της, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Στην περίπτωση 

αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείτε στον Ανάδοχο. 

3. Η παρακολούθηση ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις 

ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις και τη Σύμβαση. 

4. Ειδικότερα η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, που, δεν 

φέρουν καμία ευθύνη απέναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται σε εργασίες που εκτελούνται στον 

ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κατά την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού, ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τη 

διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται 

σε αυτά. 

Α. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• 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 
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• 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 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ -

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε γενικά 

να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από τη φύση της 

εργασίας και για τα οποία έχει οποιαδήποτε ακέραιη την αστική και ποινική ευθύνη. 

Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημίες σε ανθρώπους ή περιουσίες, που οφείλονται σε 

αποδεδειγμένη αμέλεια ή κάθε βαθμού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των ατόμων που 

προσλαμβάνονται από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος θα παρέλειπε να υποδείξει στον εργοδότη τα κατάλληλα μέτρα. 

Η Υπηρεσία οφείλει να υποδείξει στους αρμόδιους τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία θα 

υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο και δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και σ' αυτή την 

περίπτωση ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη. 

Για την ασφάλιση του προσωπικού ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης όλο το απαιτούμενο 

προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε 

άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 

ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 

προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 

προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. 

οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, 

τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων 

κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και 

στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων 

ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους 

δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης. 
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Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον 

ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' 

εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν 

τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν 

μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

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 

του φορέα του έργου, 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 (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων, κλπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη 

διεύθυνση και την εκτέλεση της σύμβασης, η σύμβαση μπορεί να ορίζει τον ελάχιστο αριθμό 

τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο 

ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός μπορεί να προσαρμόζεται προς 

τα πάνω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας με βάση το πρόγραμμα εκτέλεσης των 

εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς 

και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των προγραμματισμένων 

εργασιών. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που 

κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο 

έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο 

να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους 

δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων 

και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του 

αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι 

αποδοχές μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 

Ο ανάδοχος θα συνάψει με δικές του δαπάνες με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, που να 

λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας - μέλους της Ε.Ε. και που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των 

τευχών Δημοπράτησης και η ελληνική νομοθεσία μπορούν να ασφαλίσουν παρεμφερείς υπηρεσίες 

τις παρακάτω ασφάλειες: 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στο τέλος κάθε μήνα να συντάσσει τη μηνιαία έκθεση 

λειτουργίας και συντήρησης. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

(κείμενα, διαγράμματα, πίνακες) εισόδου, εξόδου και ενδιάμεσων σταδίων των εγκαταστάσεων 

καθώς επίσης και τις παραγόμενες ποσότητες αφυδατωμένης ιλύος σε μηνιαία βάση. 

Η έκθεση θα περιλαμβάνει ακόμη τις εκτελεσμένες εργασίες συντήρησης και επισκευών όλου του 

εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αντλιοστασίων λυμάτων, καθώς 

και τις επιθεωρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα. 

Στη μηνιαία έκθεση θα αναφέρονται οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων από τους ειδικούς 

επιστήμονες του Αναδόχου και θα επισημαίνονται τα ευρήματα, οι οδηγίες προς το προσωπικό και 

οι ενέργειες που ακολούθησαν. 

Η έκθεση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Αναδόχου και θα 

υποβάλλεται σε τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα υποβάλλεται συνολική ετήσια έκθεση, η οποία θα 

βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες πληροφορίες σε ετήσια βάση, 

και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Ανάδοχου. Επίσης θα 

περιλαμβάνει τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (εφόσον κοινοποιούνται από την αντίστοιχη 

υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού στον ανάδοχο), χημικών και αναλώσιμων συντήρησης. Η έκθεση 

θα υποβάλλεται και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για την σύνταξη των απαιτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκθέσεων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ 

Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση 

σχετικά με την ΕΕΛ ή οποιοδήποτε τμημάτων του, καθώς και με τα αντλιοστάσια λυμάτων που 

περιλαμβάνονται στη σύμβαση, γραπτή ή προφορική ή με μορφή φωτογραφιών και βίντεο ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ και στα αντλιοστάσια 

λυμάτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι υπεύθυνο και θα φροντίζει να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη 

πρόσβαση στους χώρους των εγκαταστάσεων σε όλες τις ώρες. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, 

εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών και 

εφοδίων, αποθηκών και εγκαταστάσεων γενικά, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση των 

εργασιών. Τα υπόψη μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικά και εφόδια καθώς και τα 

ικριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται είτε προσωρινά είτε οριστικά, 

πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το 

έργο και το προσωπικό. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο της εγκατάστασης οποιοδήποτε τμήμα 

του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση 

που βρίσκεται εκεί, χωρίς να πάρει πρώτα τη γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΡΟΜΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς σε δρόμους 

προσπέλασης που χρησιμοποιεί, οι οποίες θα αποκαθίστανται με δική του φροντίδα και δαπάνη, 

εκτός κι αν η ζημιά προέρχεται από υπαιτιότητα προσωπικού του Δήμου Βελβεντού ή εξωτερικού 

συνεργάτη του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στην ΕΕΛ που περιλαμβάνονται στη 

σύμβαση. Ουδεμία αναπροσαρμογή των τιμών του τιμολογίου δεν δικαιούται ο Ανάδοχος, λόγω 

λανθασμένης εκτίμησης των συνθηκών των εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατ' ελάχιστο, το επί τόπου προσωπικό θα εργάζεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

καθημερινά εκτός Σαββάτου - Κυριακής και επίσημων αργιών για 8 ώρες. Η εγκατάσταση θα 

λειτουργεί καθημερινά επί 24ώρου βάσεως. 

Ο Ανάδοχος οφείλει βέβαια να εργάζεται κατά τόσες ώρες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών 

συνεργείων και υπερωριών, όσες θα κρίνονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία αναγκαίες για 

την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας και 

συντήρησης που αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της παρούσης Ε.Σ.Υ., αλλά και για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών. 
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ΑΡΘΡΟ 16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο. Το Ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται 

σε αυτό οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο 

προσωπικό κατά κατηγορίες, τυχόν χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, οι 

εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, οι εργαστηριακές εξετάσεις, η παραλαβή βυτίων 

βοθρολυμάτων, η αποκομιδή ιλύος, οι εντολές και παρατηρήσεις των εντεταλμένων υπαλλήλων 

της Υπηρεσίας, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο 

σχετικό με την παροχή υπηρεσίας. 

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου (υπεύθυνο 

λειτουργίας) και τον επόπτη της σύμβασης, ο οποίος μπορεί να σημειώσει επ' αυτού παρατηρήσεις 

για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ένα αποσπώμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μαζί με την κατάθεση της εκάστοτε μηνιαίας έκθεσης λειτουργίας και συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα συντάσσεται και 

υπογράφεται από τον Ανάδοχο και πιστοποιείται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης. 

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής που ελέγχονται 

και εγκρίνονται από την Δ.Υ. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την 

πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών από την αρχή της σύμβασης. 

Αναλυτικότερα θα αναγράφονται : 

- Το είδος των εργασιών 

- Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

- Τυχόν αποφάσεις του εργοδότη που επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές. 

- Το πληρωτέο ποσό (από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 

προηγούμενους λογαριασμούς) 

- Ο αναλογούν ΦΠΑ 

Προϋπόθεση για την υποβολή του λογαριασμού είναι η υποβολή της μηνιαίας έκθεσης, 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη Δ.Υ. που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, 

μέσα σε ένα μήνα. Αν ο Λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό 

που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Δ.Υ. με εντολή της προς τον Ανάδοχο, επισημαίνει τις 

ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξή και 

επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του 

λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή μετά την ανασύνταξή του. Ο λογαριασμός μετά τον 
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έλεγχο εγκρίνεται από την Δ.Υ. και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή 

του Αναδόχου. 

Αν η πληρωμή καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του διμήνου από την 

υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, 

τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 166/2003. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για την επιβολή ποινικών ρητρών ισχύει ότι ισχύει στο άρθρο 218 του ν. 4412/16. 

Ρητά συμφωνείται πως οι υπόψη ποινικές ρήτρες τίθενται ανεξάρτητα από την πρόκληση ή μη 

ζημιάς στην Υπηρεσία, η οποία δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον Ανάδοχο την ποινική 

ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα υποστεί από τη μη έγκαιρη, πλήρη και άψογη 

εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας και μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 

εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ' 

αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα 

και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να 

περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό 

επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 

δαπάνες, με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις 

αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την 

εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. Ως ελάττωμα μπορεί να 

εκληφθεί και η παράλειψη συντήρησης εξοπλισμού, τακτικής ή έκτακτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 337 

του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. Σχετικά με τη διάρκεια της 

σύμβασης ισχύει επιπλέον το άρθρο 217 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βελβεντού. 
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Ο Ανάδοχος, συμπληρωματικά των αναφερομένων στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, βαρύνεται 

με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, καθώς και με τα 

έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Στον Ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή για οποιαδήποτε αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τη διακοπή συγκεκριμένης εργασίας ή εργασιών για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις, καθώς και αν υπερβεί αναίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 203 του ν.4412/2016. Επιβάλλονται στην περίπτωση υπερημερίας οι ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται στο άρθρο 218 του ν.4412/2016. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 

εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται 

σύμφωνα με την παρ.11 εδάφιο δ του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

Μετά την λήξη της σύμβασης, θα διενεργηθούν από την επιτροπή παραλαβής με παρουσία του 

αναδόχου, έλεγχοι και δοκιμές παραλαβής και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό 

πρωτόκολλο. 
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Οι έλεγχοι και οι δοκιμές παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή λειτουργία 

και η καλή κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. 

Οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής παραλαβής βαρύνουν εξολοκλήρου τον 

Ανάδοχο. 

Εάν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία 

των εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλώς, εξαιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς 

συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ τότε συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχομένων 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 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων 

υπηρεσιών, και να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή με απόφασή της, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων ελέγχων και την έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ώστε να υπάρχει συμφωνία 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 προθεσμίας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 

υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και τους όρους της 

διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς 

λειτουργούντος με άλλα και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος κα υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 


