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ΜΔΛΔΣΗ: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ,  

              ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΔΛ » 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, 

ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θαη ησλ ΔΔΛ θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ θαη απφθξαμε ηνπ δηθηχνπ 

φκβξησλ πδάησλ. 

Η αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ, πξνθχπηεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ εηδηθψλ 

κεραλεκάησλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔΤΑΠ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.  

ηελ παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

 Αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ έκθξαμεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ιπκάησλ 

θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο θαη απφθξαμε ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ κε ρξήζε απνθξαθηηθνχ 

νρήκαηνο φιν ην 24σξν ζπκπεξηιακβαλφκελνπ άββαηνπ-Κπξηαθήο θαη αξγηψλ.  

Θα πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ δηθηχσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ απφ θεξηέο 

χιεο, ιίπε, ζηεξεά απφβιεηα, θαηάινηπα ζθπξνδέκαηνο, ξίδεο δέλδξσλ/θπηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία, αιιά θαη ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο εθαηέξσζελ ηνπ εθάζηνηε αγσγνχ πνπ θαζαξίδεηαη, κε 

ρξήζε απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο πςειήο πίεζεο θαη αλαξξφθεζεο, εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ, φπσο αθξνθχζηα εηζπίεζεο γηα ηε ραιάξσζε ησλ απνζέζεσλ, αθξνθχζηα αλαξξφθεζεο, 

θιπ. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ε ηξνθνδνζία κε ην απαξαίηεην λεξφ, ε 

αλαξξφθεζε ησλ ηδεκάησλ, ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ε 

δαπάλε ησλ κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζέζε επέκβαζεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ 

ρψξνπ γχξσ απφ ηα θξεάηηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Απνθάιπςε ησλ θξεαηίσλ φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ή δπζθνιία ζηελ απνθάιπςε θάπνηνπ θξεαηίνπ 

ή απαηηείηαη απνθαηάζηαζε κπνξεί λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηεο ΓΔΤΑΠ. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη 

νρεκάησλ.  

 Πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη 

θαζαξηζκφο ηνπ πγξνχ ζαιάκνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Μαΐνπ κία θνξά θάζε δχν εβδνκάδεο γηα ηνπο κήλεο Ινχλην θαη 

επηέκβξην θαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ην δηάζηεκα Ινπιίνπ-Απγνχζηνπ. Δθηφο ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, θαζαξηζκφο ζηνπο ζαιάκνπο, ζηα βαλνζηάζηα θαη ζηνπο νηθίζθνπο κπνξεί 

λα απαηηεζεί κεηά απφ ππεξρείιηζε ιφγσ δηαθνπήο ξεχκαηνο, βιάβεο ή ππεξβνιηθήο βξνρφπησζεο. 
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 Καζαξηζκφο δεμακελψλ θαη θξεαηίσλ ησλ ηξηψλ ΔΔΛ ηεο ΓΔΤΑΠ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ. πγθεθξηκέλα, θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηνο θαζαξηζκφο ζε 

φιεο ηηο δεμακελέο εμάκκσζεο, αεξηζκνχ, θαζίδεζεο, ρισξίσζεο, βνζξνιπκάησλ, κεηααεξηζκνχ, 

κεξηζηψλ αεξηζκνχ θαη θαζηδήζεσλ, θξεαηίσλ αλαθπθινθνξίαο θαη εζ. αλαθπθινθνξίαο θαη ησλ 

ηξηψλ ΔΔΛ θαη ηαθηηθή εθθέλσζε θξεαηίσλ ζπιινγήο επηπιεφλησλ ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο 

φπνηε απηφ απαηηείηαη. 

Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ ζα απνξξίπηνληαη ζε πεξηνρή πνπ ζα ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ε 

ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Έλα βπηηνθφξν φρεκα κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη ηνλ θαζαξηζκφ θξεαηίσλ θαη δεμακελψλ  θαζψο θαη απνθξαθηηθφ φρεκα κε ηνλ αλάινγν 

εμνπιηζκφ. 

 Ιθαλφ αξηζκφ κε εκπεηξία θαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ άκεζεο επέκβαζεο, 

δηαζέζηκν φιν ην 24σξν 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 Δμνπιηζκφ γηα ηελ απνθάιπςε θξεαηίσλ. 

 

Σν απνθξαθηηθφ κεράλεκα (κεράλεκα πςειήο πίεζεο λεξνχ) ζα είλαη θαηάιιειν γηα απνθξάμεηο 

ηφζν ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νηαζδήπνηε δηαηνκήο αγσγψλ, φζν θαη ησλ θξεαηίσλ. Θα δηαζέηεη 

ηηο θαηάιιειεο πηέζεηο, ιάζηηρα θαη κεραληζκνχο, έηζη ψζηε λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

δεηεζνχλ. Θα έρεη δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο δπλακηθφηεηαο έσο 5 m
3
, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

αληιία πςειήο πίεζεο λεξνχ, αληιία αλαξξφθεζεο θαη ιάζηηρα απφθξαμεο πςειήο πίεζεο παξνρήο 

λεξνχ, κεγάινπ κήθνπο πδξαπιηθά θηλνχκελα ζηα νπνία ζα πξνζαξκφδνληαη δηάθνξα κεγέζε κπεθ 

ή άιια εμαξηήκαηα  πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθξαμε – θαζαξηζκφ ησλ αγσγψλ. Θα έρεη 

κηθξφ κέγεζνο γηα πεξηζζφηεξε επειημία θηλήζεσλ ζηηο νδνχο ηνπ λεζηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη θάζε πεξηζηαηηθφ έκθξαμεο.  

Σν βπηηνθφξν εθθέλσζεο θαη κεηαθνξάο ιπκάησλ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θπβηθψλ 

κέηξσλ θαη ζα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αληίζηνηρε άδεηα βπηηνθφξνπ κεηαθνξάο ιπκάησλ. 

Όια ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε. Θα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο 

πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ.. Θα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο γηα ηα Ορήκαηα Γεκνζίαο 

Υξήζεσο θαη Μεραλήκαηα Έξγσλ δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα. Θα 
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έρνπλ άδεηεο θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο – Γεκνζίαο Υξήζεσο θαη ρξήζεο Μεραλεκάησλ Έξγνπ 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.. Θα έρνπλ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ηχπνπ σο Ορήκαηα Γεκνζίαο 

Υξήζεσο θαη σο Μεραλήκαηα Έξγνπ αληίζηνηρα γηα ηελ θπθινθνξία θαη ρξήζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

Κ.Ο.Κ. Θα παξέρνπλ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Θα έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ θάηνρν ησλ 

κεραλεκάησλ ηα εηήζηα ηέιε ηνπο. Θα έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε σο Ορήκαηα Γεκνζίαο Υξήζεσο 

θαη σο Μεραλήκαηα Έξγνπ αληίζηνηρα κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο (θαη φρη ηνλ αξηζκφ 

πιαηζίνπ ηνπο). 

Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην. Σν εκεξνιφγην ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα 

αλαγξάθνληαη ζε απηφ ζηνηρεία γηα ηηο εθηεινχκελεο ππεξεζίεο κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζηνηρεία γηα 

ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ζηνηρεία γηα ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

νηηδήπνηε άιιν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

αληηκεηψπηζε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη ζα πξνζθνκίδεη ην εκεξνιφγην γηα έιεγρν θαη 

ζεψξεζε. 

Ο αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα 

δίθηπα θαη θξεάηηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά 

πξνθιεζεί ζε παξαθείκελα δίθηπα ή ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ εμαηηίαο πιεκκεινχο 

εξγαζίαο. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ππαηηηφηεηά ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΓΔΤΑΠ ζα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο απηέο γηα ινγαξηαζκφ 

θαη εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.  

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ – αηπρεκάησλ ζε νπνηαδήπνηε 

πξφζσπα ή πξάγκαηα. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί θσζθνξίδνληα γηιέθα, γάληηα, ζηνιέο 

πξνζηαζίαο, κάζθεο πξνζηαζίαο πξνζψπνπ, γαιφηζεο θαη φπνηα άιια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηηο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη 

γηα ηε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνθπγή πηψζεο 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε θξεάηηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ αλαδφρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε  ΓΔΤΑΠ  δελ έρεη 

θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Η ΓΔΤΑΠ έρεη ην 

δηθαίσκα επηβνιήο ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ  
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πκβνχιην, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί 

πιεκκειήο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο.  

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνο γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ή θαη φπνηε ην θξίλεη 

ζθφπηκν ε ΓΔΤΑΠ.  

    Η ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζα έρεη δηάξθεηα 12 κήλεο. 

   Η παξνρή ππεξεζηψλ ζα εθηειεζηεί  κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ  λφκνπ 3463/2006. 

Η δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζηεί ζην πνζφ ησλ 40.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 24 % θαη ζα βαξχλεη 

ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α. 61.98.08.0024 «Ακνηβέο εξγνιάβσλ ζπληήξεζεο δηθηχσλ» κε πνζφ 

πνπ αλέξρεηαη ζηα 13.333,33 €  θαη  Κ.Α 54.00.02 «ΦΠΑ εμφδσλ-δαπαλψλ» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη 

ζηα 3.200,00 € ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2020 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ 

αξηζκφ 138/2019 απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Πάξνπ. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2021. 

  Η δαπάλε εληάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ αξρείνπ ηνπ Δ.Π.Π. CPV: 90470000-2 «Τπεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ απνρεηεχζεσλ». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Πάξνο, Ινχληνο 2020 
 

Η ζπληάμαζα 

 

 

Μαχξε Μαξία-Μαξνπζψ 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ΒΙΟΚΑ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Πεξηγξαθή  εξγαζηψλ 
 

Πνζφηεηα 

 

Μνλάδα 
Σηκή Μνλάδνο 

(Δπξψ) 

πλνιηθή αμία  

(Δπξψ) 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ, 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΔΛ » 

 

CPV: 90470000-2 

12 ΜΗΝΑ 3.333,33 40.000,00 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο              : 40.000,00  Δπξψ 

Φ.Π.Α.  24%                                   :   9.600,00  Δπξψ 

χλνιν                                             : 49.600,00  Δπξψ 

 

 

 

               ΟΛΟΓΡΑΦΩ : αξάληα ελλέα ρηιηάδεο εμαθφζηα επξψ 

                     

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ ΙΟΤΝΙΟ 2020 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

Μαχξε Μαξία-Μαξνπζψ 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ΒΙΟΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καξακαλέο Νηθφιανο  

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

Πεξηγξαθή  

εξγαζηψλ 

 

Πνζφηεηα 

 

Μνλάδα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

(Δπξψ) 

πλνιηθή 

αμία  

 (Δπξψ) 

 

πλνιηθή αμία  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ, 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΔΛ » 

 

CPV: 90470000-2 

12 ΜΗΝΑ   

 

 

 
 

 

 

 

  

 

……………………2020 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 

 

 

 

(θξαγίδα- Τπνγξαθή) 
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Δ Ι Γ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

Άξζξν 1ν:  Αληηθείκελν ζχκβαζεο 
 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Παξνρήο Τπεξεζίαο είλαη ν θαζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο, ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θαη ησλ ΔΔΛ θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο θαη ε απφθξαμε 

ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Τεχνική Έκθεση ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

Άξζξν 2ν: Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 

       Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

α. Σνπ λφκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ» (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 η. Α΄/2016 θαη 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Άξζξν 33 ηνπ 4608/19 (ΦΔΚ 66/25.04.2019 ηεχρνο Α΄), άξζξν 56 ηνπ 

4609/19 (ΦΔΚ 67/03.05.2019 ηεχρνο Α΄ θαη άξζξα 43,44,45 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 5201.04.2019 

ηεχρνο Α'). 

β. Σνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄), φπσο απηέο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ  λφκνπ 3731/08.  

 

Άξζξν 3ν: Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
 

Η εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,  κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν 

βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  311 θαη 327 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

 

Άξζξν 4ν: πκβαηηθά ζηνηρεία 
 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά-πξνδηαγξαθέο  

ε. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 
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Άξζξν 5ν: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο   

 

Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ ππνθάθειν ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρνληαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία ππνδειψλεηαη ή πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν δηαγσληδφκελνο απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά θαη ε πξνζθνξά 

ηνπ ζεσξείηαη ζην ζχλνιν άθπξε. 

 

Άξζξν 6ν: Σξφπνο αλάζεζεο - Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 

              Οη θάθεινη ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηέρνπλ κηα θαη κνλαδηθή πξνζθνξά θαη θαηά 

ζπλέπεηα δε ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

              Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ή ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ κειέηε θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θξίλνληαη 

νπζηψδεηο. Δπίζεο κπνξεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζεκάλεη ή πξνζζέζεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 

ή  ππεξεζίεο  απφ  απηά  πνπ  αλαθέξνληαη  σο  ειάρηζηα  ζηηο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  θαη  πνπ  

ζεσξεί  φηη  ζα  βειηηψζνπλ  ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

              Οη  ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  λα  δεηήζνπλ  κφλν  εγγξάθσο  δηεπθξηλήζεηο  γηα  ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο  κέζα  ζε 5  εξγάζηκεο  εκέξεο  απφ  ηελ  δεκνζίεπζε  ηεο.  Όιεο νη  

εξσηήζεηο  θαη δηεπθξηλίζεηο  γίλνληαη  γλσζηέο  ζε  φινπο  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. 

              Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ γηα φια ηα ζεκεία ηεο κειέηεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά ψζηε  

λα  ηεθκεξηψλνπλ  ηελ ηερληθή  πξνζθνξά ηνπο. 

              Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

      

Άξζξν 7ν: Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο – χκβαζε 
 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ θαηά ην 

άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 
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Άξζξν 8ν: Δγγπήζεηο 

 

        Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λφκνπ 4412/16 θαη ζα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λφκνπ 4412/16. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

           

Άξζξν 9ν: Σφπνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
 

Ο αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο ζην δίθηπν φκβξησλ - απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΠ, 

ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη ζηηο Δ.Δ.Λ. φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

Άξζξν 10ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
 

Δάλ ν αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο επ’ νλφκαηη ηνπ δηαγσληζκνχ ή δελ θαηαζέζεη ηε 

ζχκθσλα κε πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε ηζρχεη ην άξζξν  

105 παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 4412/16. 

Η ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ έγηλε ζ’ απηήλ απφ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 11ν : Τπέξβαζε πξνζεζκίαο έλαξμεο παξνρήο ππεξεζίαο 

 

  Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ' ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λφκνπ 4412/2016.  
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Άξζξν 12ν : Αλαζεψξεζε ηηκψλ πξνζθνξάο 

 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 

 

Άξζξν 13ν : Πιεκκειείο εξγαζίεο 

 

Ο αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνμελήζεη ζηελ ΓΔΤΑΠ θαη 

ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ εμαηηίαο πιεκκεινχο εξγαζίαο. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαζηζηά άκεζα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθαιείηαη εμαηηίαο δηθψλ ηνπ πιεκκειψλ εξγαζηψλ. ε 

αληίζεηε δε πεξίπησζε, ε ΓΔΤΑΠ ζα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο απηέο γηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 14ν : Αζέηεζε φξσλ ζχκβαζεο 

 

Η απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζηε ΓΔΤΑΠ ην 

δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

Η έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ  έρεη ζαλ ζπλέπεηα:  

α) Σελ απψιεηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο 

θαηαηεζεηκέλεο εγγπήζεσο. 

β) Σελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα απνδεκηψζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη 

απνζεηηθή ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 15ν : Σξφπνο πιεξσκήο 

 

 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε δψδεθα ηζφπνζεο δφζεηο κεηά ηνλ  πνηνηηθφ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ κε ην νπνίν κεηνδφηεζε ν αλάδνρνο θαη ην 

Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζε απηφ. 
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Άξζξν 16ν : Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 

ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 17ν : Δπίιπζε δηαθνξψλ 

 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 18ν : Δθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο 

 

Ο αλάδνρνο δε κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο, ή νπνηνδήπνηε 

δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηήλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΠ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο 

πιεξσκέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

Άξζξν 19ν :Καηαγγειία χκβαζεο 

 

Η θαηαγγειία ηεο χκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη: 

(α) θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ ή, 

(β) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία γίλεηαη απφ ηε ΓΔΤΑΠ νπνηεδήπνηε ρσξίο απνδεκίσζε κε 

έγγξαθε πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαηαγγειία ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα αξρίδνπλ κεηά ηελ 

πάξνδν εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη εθφζνλ ζην 

κεηαμχ δελ έρνπλ αξζεί νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ θαηαγγειία απηή ή δελ ηειεζθφξεζαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δελ έγηλε αλάθιεζε ηεο θαηαγγειίαο. 

 

Άξζξν20ν:Δθαξκνζηέν δίθαην 

 

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο 

ΓΔΤΑΠ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχκβαζε, ζα ιχεηαη απφ ηα  αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 
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Άξζξν 21ν: Ιζρχο  ζχκβαζεο 

 

Γηάξθεηα  ηζρχνο  ηεο  ζχκβαζεο  νξίδεηαη  ζε  έλα  (1)  έηνο  απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο. Γχλαηαη δε 

λα παξαηαζεί γηα  ηηο  ίδηεο  ππεξεζίεο  θαη  κε  ηνπο  ίδηνπο  αθξηβψο  φξνπο  ηεο  αξρηθήο 

ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηηκήκαηνο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνζαπμήζεσλ. Η  

αλαθεξφκελε  παξάηαζε  ρξφλνπ  ηζρχνο  ηεο  ζχκβαζεο  δχλαηαη  λα  πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο θαη ησλ δχν κεξψλ θαη αληίζηνηρεο παξάηαζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Γηα ηε ΓΔΤΑΠ ε ελ ιφγσ παξάηαζε δχλαηαη λα ππνγξαθεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., 

θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζήο ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. 

Άξζξν 22ν : Παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή 

 

Ωο εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο νινθιεξψλεη φιεο εθείλεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Καηά ηελ παξάδνζε ζα ζπληαρζεί θαη απιφ 

πξσηφθνιιν πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο πνζνηηθήο 

παξαιαβήο.  

Δάλ θαηά ηελ  παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο  ηερληθέο   πξνδηαγξαθέο, ε ηερληθή 

ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ηεο εξγαζίαο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηεο. 

Η παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε 

ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ θζνξέο, δεκίεο, θ.ιπ. πνπ ζα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα εξγαζίαο, 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί αλάινγα, ρσξίο θακία ακνηβή, εθφζνλ είλαη 

δεθηηθέο επαλνξζψζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ.  

Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηελ νξηδφκελε 

απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία πξνζεζκία, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνχηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε 

βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα απηήο ηξφπν. Γηα ηε θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ή κε παξαθξάηεζε πνζνχ απφ ην νθεηιφκελν πνζφ πξνο ηνλ 

αλάδνρν. Η παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 
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