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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  σε  συνέχεια  του  υπ.  αρίθμ.  2076/6.2.2015
εγγράφου του Δημάρχου του Δ.  Τανάγρας και  αφορά την  παροχή υπηρεσίας για  τη
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού
συμπεριλαμβανομένων των τριών αντλιοστασίων ακαθάρτων (δύο στα Οινόφυτα και ένα
στην Οινόη). Πρωτογενές 

Η παροχή υπηρεσιών συνίσταται στα πιο κάτω:
 Η λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την

μελέτη  κατασκευής  των υπόψη εγκαταστάσεων,  ώστε να επιτυγχάνεται  η  από  τους
ισχύοντες για το υπόψη έργο κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους ποιότητα εκροής
με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

 Η υγιεινολογική παρακολούθηση (εργαστηριακά τέστ).
 Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και καθαρισμός των μονάδων ώστε να

παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.
 Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού και αναλώσιμων

υλικών (λιπαντικών, χημικών εργαστηρίου, απορρυπαντικών, κλπ).
 Η αξία της εργασίας για τις επισκευές από τεχνίτες ή συνεργεία, που οφεί-

λονται στη συνήθη χρήση. 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 προϋπο-
λογισμό 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  τo
Δήμο. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το προσωπικό  που  διαθέτει  ο  ανάδοχος  για  την  λειτουργία  του  εξοπλισμού
πρέπει να έχει τα υπό των ισχυόντων διατάξεων τυπικά και ουσιαστικά προϊόντα.

Η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται όπως ορίζεται στο παρόν
τεύχος μελέτης. Οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς βοθρολυμάτων, υποχρεούνται να
ενημερωθούν για το ωράριο εργασίας του αναδόχου.

Το συνολικό κόστος βάσει του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στα 177.120,00
ευρώ με Φ.Π.Α.  και  υπάρχει  πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος
2015 και στον κωδικό 02.25.6264.02.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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1
Μηνιαία αμοιβή για λειτουργία και 
συντήρηση βιολογικού καθαρισμού

μήνας 12,00 12.000,00 144.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ 144.000,00
Φ.Π.Α. 23% 33.120,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 177.120,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.



Τίτλος :
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 177.120,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή ΙΔ. ΠΟΡΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης
Η  εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  βρίσκεται  στο  ύψος  των  παλαιών

διοδίων  Σχηματαρίου  και  στην  περιοχή  με  ονομασία  «Ποτιστικά».  Ο  υποψήφιος
ανάδοχος  υποχρεούται  κατόπιν  γραπτού  αιτήματός  του  να  επισκεφτεί  πριν  την
κατάθεση  προσφορών,  το  χώρο και  να  υποβάλλει  γραπτά τυχόν πληροφορίες  ή
διευκρινήσεις.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες
που επιτελούνται στην εγκατάσταση ΕΕΛ, ώστε καταρχήν να τηρούνται πλήρως οι
εγκεκριμένοι  περιβαλλοντικοί  όροι  και  κατά  δεύτερον  να  εξασφαλίζεται  η  άρτια
λειτουργία της εγκατάστασης. 

Πιο αναλυτικά:



1.1.1. Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου. Στο έντυ-
πο  αυτό  θα  καταγράφονται  ποιοτικές  παράμετροι,  όπως  οσμή,  χρώμα,  ύπαρξη
αφρών,  επιπλεόντων  καθώς  και  οι  παράμετροι  που  μπορούν  να  μετρηθούν  επί
τόπου,  όπως θερμοκρασία,  καθιζησιμότητα  λάσπης.  Θα καταγράφονται  επίσης οι
βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του αερισμού, της εσωτερικής
ανακυκλοφορίας καθώς και της ανακυκλοφορίας ιλύος. Επίσης σε καθημερινή βάση
θα συμπληρώνεται το ημερήσιο φύλλο εργασιών ελέγχου-εξοπλισμού θα καταγράφο-
νται παρατηρήσεις σχετικές με ασυνήθιστη συμπεριφορά του εξοπλισμού. Βάσει των
στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των ερ-
γαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής
κλπ.),  ο  υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει  όταν είναι  αναγκαίο σε διορθωτικές
ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα
καταγράφει στο φύλλο ελέγχου, αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτι-
κού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα καταγράφονται στο ημερήσιο φύλ-
λο εργασιών ελέγχου-καθαρισμού καθώς και στο ημερολόγιο λειτουργίας.

1.1.2. Σε εβδομαδιαία βάση θα πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου-καθα-
ρισμού και θα συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα. Στα έντυπα αυτά αλλά και στο
ημερολόγιο λειτουργίας θα καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού
αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επανα-
φορά της εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

1.1.3. Στο  πλαίσιο  παρακολούθησης  της  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  ο
Ανάδοχος θα προβαίνει  σε διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με το
πρόγραμμα,  που παρουσιάζεται  στο  έντυπο εργαστηριακών αναλύσεων.  Σε αυτό
αποτυπώνονται τα σημεία δειγματοληψίας, οι παράμετροι που αναλύονται και η συ-
χνότητα των αναλύσεων. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ο υπεύθυνος λει-
τουργίας θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο (βλ. πίνακα 1 για όρια τιμών) σε διορθωτι-
κές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα κα-
ταγράφει στο φύλλο ελέγχου  και το ημερολόγιο λειτουργίας. Τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών αναλύσεων που θα πραγματοποιεί  ο Ανάδοχος θα καταγράφονται
στο έντυπο. Το έντυπο αυτό αποτελεί μια μορφή αναφοράς της κατάστασης λειτουρ-
γίας της ΕΕΛ σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα θα πραγματοποιείται με φροντίδα και δα-
πάνες του Αναδόχου δειγματοληψία της εκροής. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική
ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης  και την τήρηση των περιβαλλοντι-
κών όρων του έργου. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα επιτρεπτά όρια συγκε-
κριμένων παραμέτρων στην εκροή, που πρέπει να τηρούνται 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ

Παράμετρος
Μέση Ημερήσια
Συγκέντρωση

BOD5 ≤10 mg/L
COD ≤60 mg/L
SS ≤10 mg/L
Ολικό αμμωνιακό άζωτο ≤15 mg/L
Ολικός Φώσφορος ≤1 mg/L
Λίπη-Έλαια 0 mg/L
Επιπλέοντα στερεά 0 mg/L
Υπολειμματικό χλώριο 0,1 – 0,3 mg/L
Διαλυμένο οξυγόνο ≥ 7 mg/L
Fecal coliforms <100 FC/ml
Total coliforms <500 FC/ml

Το 95 % των δειγμάτων θα βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων



1.1.4. Ο Ανάδοχος είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για  την  αποτελεσματική
λειτουργία του συστήματος αφυδάτωσης της λάσπης. Θα συμπληρώνει το έντυπο -
ημερήσιο φύλλο μετρήσεων μονάδας αφυδάτωσης λάσπης. Επίσης σε εβδομαδιαία
βάση θα συμπληρώνει το έντυπο, που σχετίζεται με την απομάκρυνση της περίσ-
σειας λάσπης. Επίσης θα πραγματοποιεί αναλύσεις ολικών στερεών στην αφυδατω-
μένη ιλύ (τα αποτελέσματα καταγράφονται στο προαναφερθέν έντυπο) για τον έλεγ-
χο της αποτελεσματικότητας του συστήματος αφυδάτωσης. Σε περίπτωση αυξημένης
υγρασίας ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές ενέρ-
γειες με στόχο τη μείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη μείωση του όγκου της
προς διάθεση ιλύος. 

1.1.5. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συμπληρώνει  το φύλλο αναφοράς
σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος πρέπει  να περιλάβει στην
τεχνική του προσφορά τα παραπάνω έγγραφα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημε-
ρώνει τον Φορέα Λειτουργία/Διαχείρισης του έργου σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυ-
σμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου
και παρακολούθησης, και να συμμορφώνεται με προς την απόφαση των αρμόδιων
αρχών όσον αφορά στο είδος και στο χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών
μέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Στην περίπτωση
αυτή οι δαπάνες των επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

1.2. Διάθεση τελικής εκροής
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στην χωμάτινη δεξαμενή.

1.3. Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού.
Το κόστος της ενέργειας, των χημικών και του νερού για τη λειτουργία της εγκα-

τάστασης δεν βαρύνει τον ανάδοχο

1.4. Απομάκρυνση παραπροϊόντων
Η απομάκρυνση των λιπών από το φρεάτιο συγκέντρωσης κατάντη της εξάμμω-

σης θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του Δήμου. 
Η μεταφορά και η διάθεση των λοιπών παραπροϊόντων (εσχαρισμάτων, άμμου,

στερεών αποβλήτων προσωπικού κτλ.) θα γίνονται με ευθύνη του Δήμου. Την ευθύ-
νη για τον καθαρισμό των κάδων έχει ο Ανάδοχος.

1.5. Παρακολούθηση και έλεγχος αντλιοστασίων ακαθάρτων
Ειδικότερα όσον αφορά την λειτουργία των τριών αντλιοστασίων ακαθάρτων, ο

ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συνεχή και ορθή λειτουργία τους. Εί-
ναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά ανά ημέρα το κάθε αντλιο-
στάσιο και να καταγράφει κρίσιμες παραμέτρους, όπως λειτουργία αντλιών, στάθμες
δεξαμενών, ώρες λειτουργίας και πιθανά σφάλματα. Σε μηνιαία βάση είναι υποχρεω-
μένος να προχωρεί σε καθαρισμό των αντλιών, βανών και αντεπιστρόφων για την
ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υποχρεούται να
εγκαταστήσει με δική του δαπάνη σε κάθε αντλιοστάσιο, σύστημα απομακρυσμένης
παρακολούθησης, με καταγραφή των σφαλμάτων για ενημέρωσή του τις μη εργάσι-
μες ημέρες και ώρες. Τα ανωτέρω συστήματα θα προταθούν από τον Ανάδοχο μετά
την υπογραφή της σύμβασης και θα τοποθετηθούν κατόπιν έγκρισης τους από το
Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  Το κόστος
τους περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, ενώ με το πέρας της σύμβασης τα συ-
στήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα και χρήση του Δήμου.



2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην τεχνική προσφορά του
γενικό πρόγραμμα συντήρησης, τόσο για την εγκατάσταση της ΕΕΛ, όσο και για τα
αντλιοστάσια. Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να
ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επίσης με την έναρξη της σύμβασης, οφείλει να
παραδώσει πίνακα με το χρόνο ζωής των ανταλλακτικών του κάθε μηχανήματος.
Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα κα-
ταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα βαρύνει τον εργοδότη, ώστε η εγκατάσταση
την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. 

Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού,
κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης
αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του
και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης
των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλα-
γή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές
τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαραίνει το Δήμο

Ειδικότερα θα γίνονται  εργασίες συντήρησης σε μηνιαία βάση, σε τριμηνιαία
βάση και σε  εξαμηνιαία βάση. Στα έντυπα αυτά θα καταγράφονται και πιθανές διορ-
θωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου για την αποκατάστα-
ση πιθανών προβλημάτων. Οι βλάβες του εξοπλισμού που δεν οφείλονται στην κακή
λειτουργία ή ελλείψεις  συντήρησης, αλλά σε παλαιότητα ή ανωτέρα βία, θα επιδιορ-
θώνονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα αποζημιώνεται για το κόστος ανταλλακτικών
ή και μηχανημάτων. 

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας του έρ-
γου. Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει και αποκατάσταση των επιχρισμάτων, βα-
φών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων σωληνώσεων, καθαρισμό κα-
ναλιών και φρεατίων, συντήρηση και πότισμα των φυτών και λοιπές εργασίες, όπως
καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
καλή συνολική εμφάνιση του χώρου της Εγκατάστασης.

Στις εργασίες «συντήρησης» περιλαμβάνεται επίσης ο έλεγχος καθώς η συντή-
ρηση του εξοπλισμού των τριών αντλιοστασίου ανύψωσης των λυμάτων προς την
ΕΕΛ. Εργασίες αποκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων και εσωτερικής οδοποιίας
θα επισημαίνονται και θα κοστολογούνται από τον Ανάδοχο αλλά θα πληρώνονται
ιδιαίτερα από τον  εργοδότη.  Επίσης η αποκατάσταση βλαβών που αφορούν στα
αποχετευτικά δίκτυα εντός των οικισμών αλλά και στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό
δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστρο-
φών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε
βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή. 



3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1. Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης
Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης

θα αφορούν στα εξής:
3.1.1. Πριν  από  κάθε  επίσκεψη  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την

ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι
οποίοι και συντονίζουν την επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.

3.1.2. Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας
της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από υπάλληλο της εγκατάστασης.

3.1.3. Συμμορφώνονται  με  το  καθεστώς  των  μέτρων  ατομικής
ασφάλειας.

3.1.4. Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις.
3.1.5. Κοινοποιούν τα συμπεράσματα τις επίσκεψής τους.
3.1.6. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργα-

νο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης
έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φο-
ρέα Διαχείρισης.

3.2. Ατομική ασφάλεια και προστασία 
Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επι-

διώκεται με κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
3.2.1. Στους  κανόνες  που  θεσπίζουν  και  διαμορφώνουν  συγκεκρι-

μένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για
την δική τους ασφάλεια.

3.2.2. Στο  συγκεκριμένο  εξοπλισμό  που  χρησιμοποιείται   προκει-
μένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος.



4.  ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα  συμπληρώνει  όλα  τα  προαναφερθέντα  έντυπα  ελέγχου  και
συντήρησης,  τα  οποία  θα  τηρούνται  στους  αντίστοιχους  φακέλους  στο χώρο της
εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Όπως προαναφέρθηκε θα συμπληρώνει το έντυπο με τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών  αναλύσεων.  Επίσης  θα  συμπληρώνει  το  φύλλο  αναφοράς.  Τα
παραπάνω έντυπα  αναφέρονται  σε  μηνιαία  βάση και  θα  συνοδεύουν  τη  μηνιαία
έκθεση του Αναδόχου προς τον εργοδότη.

Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 Τα προαναφερθέντα έντυπα
 Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος χημικών και ενέργειας. Ση-

μειώνεται ότι η έκθεση του κόστους ενέργειας θα γίνεται βάσει των στοιχείων που θα
δίνονται από τον εργοδότη.

 Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
 Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
 Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης που πραγμα-

τοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
 Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί

έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι.

Ο  Ανάδοχος  έχει  την  ευθύνη  σύνταξης  οποιασδήποτε  έκθεσης,  εγγράφου
απαιτηθεί  από αρμόδιες  αρχές  (ΥΠΕΧΩΔΕ,  Δ/νση Υγείας  κλπ.)  για  οποιαδήποτε
χρονική περίοδο.

Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να  ενημερώνει την ηλεκτρονική Εθνική Βάση
Δεδομένων Ε.Ε.Λ.

Στο  τέλος  της  χρονικής  περιόδου  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  θα  συντάξει
συγκεντρωτική  έκθεση  στην  οποία  θα  καταδεικνύεται  η  συνολική  λειτουργία  της
εγκατάστασης και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφενός και αφετέρου η
αποτελεσματική  συντήρηση  του  εξοπλισμού  (αρχική  κατάσταση  εξοπλισμού,
ενέργειες συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).

Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί μία δεκαετία. Οι μηνιαίες
εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη
τη διάρκεια της σύμβασης του.

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί
ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις
εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που
αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με κατάλληλο τρόπο
όλα  τα  πρωτογενή  στοιχεία  που  αφορούν  στις  παραπάνω  δραστηριότητες  και
ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους.
Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης
της εγκατάστασης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική
μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.



5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η  εκπαίδευση  και  επιμόρφωση  θα  αφορά  όλες  τις  ειδικότητες  του
απασχολούμενου προσωπικού και  θα επιλέγεται  για κάθε ειδικότητα εργαζομένου
ανάλογα με το αντικείμενο εργασίες, το επίπεδο των γνώσεών του και την εμπειρία
του.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως μετά την πρόσληψη τους,
όπου θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων
εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την
εργασία.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με
βάση  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  που  θα  διαθέτει  ο  Ανάδοχος,  το  οποίο  θα
δημιουργηθεί βάσει των αναγκών του προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήματα που
αντιμετωπίζονται κτλ.

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:
 Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρι-

σμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ.
 Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
 Την περιβαλλοντική παρακολούθηση
 Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και

τα σχετικά μέτρα διάσωσης
 Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. Ανα-

πνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ
 Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών
 Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι εν-

δεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
τους

 Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας
O Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο με τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού

που  λαμβάνουν  χώρα  και  να  μπορεί  να  τις  αποδεικνύει  μέσω  των  αντίστοιχων
πιστοποιητικών εκπαίδευσης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΑΡΘΡΟ 1  ο

1.1. Γενικά
Κύριος του Έργου Δήμος Τανάγρας
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή Δήμος Τανάγρας
Ανάδοχος Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην

οποία  θα  ανατεθεί  η  παροχή  των  ζητούμενων
υπηρεσιών

Οικονομικό  Αντικείμενο  της
Σύμβασης  ή  αξία   της
Σύμβασης

Η  προβλεπόμενη  από  τη  Σύμβαση  Αμοιβή  του
Αναδόχου

Σύμβαση Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα
δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του
Αναδόχου,  και  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη  του
διαγωνισμού,  στην  απόφαση  έγκρισης  του
αποτελέσματος  και  το  σχετικό   ιδιωτικό
συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  των δύο
συμβαλλομένων μερών

Συμβατικά Τεύχη Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ
του Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα
οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως
αναγράφονται στην παράγραφο 1.2 της Ε.Σ.Υ

Τεύχη Διαγωνισμού τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και
διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της
Διαδικασίας

1.2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 13 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του

παρόντος)  και  προσδιορίζει  το  γενικό  πλαίσιο  και  τους  ειδικούς  όρους  για  την
εκτέλεση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου.  Tα  ειδικά  θέματα  που
σχετίζονται  με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη",
ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών.

Tα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ'
αυτά  τα  συμπληρώνουν,  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  Σύμβασης  που  θα
καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος

 Σύμβαση Εργοδότη - Αναδόχου
 Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας
 Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 
 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου 
 Η  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικής Εκθεσης 



2. ΑΡΘΡΟ 2  ο   – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1.  Τόπος και χρόνος
2.1.1. Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του Έργου. Ο Ανάδο-

χος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του ερ-
γοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες
ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις
στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήρι-
ξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2. Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση
της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο,  καλείται  αυτός να υπογράψει  το  συμφωνητικό
μέσα σε 10 ημέρες. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο
Δήμαρχος Τανάγρας

2.1.3. Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζε-
ται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτα-
σης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών.

2.1.4. Σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητι-
κού, αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρο-
νοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Αν η ημερομηνία
έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί  χωρίς ευθύνη
του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνι-
σμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας



2.2.  Σύμβαση – Ορισμός εκπροσώπου
2.2.1. Η σύμβαση  θα υπογραφεί,  από πλευράς Αναδόχου,  από τον ήδη

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

2.2.2. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει  ορίσει.  Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπρο-
σώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον εργοδότη,
στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Ανα-
δόχου ή των μελών του σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του
εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Ομάδας Επίβλεψης (βλ. πα-
ράγραφο  2.3).  Οποιαδήποτε  αλλαγή  στη  διεύθυνση  κατοικίας  των  εκπροσώπων
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται  ισχυρές,  εφόσον γίνονται
πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον
αναπληρωτή  εκπρόσωπο  του  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  εάν  απαιτείται,
σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή
του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη
Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συ-
ναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.

2.2.4. Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα
αυτής θα αποτελεί  και  το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του Φορέα
Υλοποίησης του έργου και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στον εξοπλισμό, τα υλι-
κά και τι υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία στο Φορέα μετά τη λήξη του χρόνου
σύμβασης.

2.3. Επίβλεψη της Σύμβασης.
Ο  Εργοδότης  θα   ορίσει  και  θα  γνωστοποιήσει  σχετικά  στον  Ανάδοχο  τα

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, τα οποία
εν συνεχεία θα καλούνται «Ομάδα Επίβλεψης».

2.4. Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο
Οι  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  για  την  υποβολή  εργασιών  και  εκθέσεων

αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος "Τεχνικών Προδιαγραφών".

3. ΑΡΘΡΟ 3  ο   – Προσωπικό / Συνεργείο / Υποχρεώσεις του Αναδόχου /
Χημικά / μηχανήματα

3.1. Το προσωπικό του αναδόχου θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες :
 1 Χημικό Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Επιστημονικός

υπεύθυνος)
 1 Ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Υπεύθυνος καθη-

μερινής λειτουργίας της μονάδας)
 1 Εργάτη σε πλήρη απασχόληση για 24ώρη απασχόληση. 

Τεκμαίρεται ότι ο Δήμος αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει
γραπτώς τη διαφωνία της. Το επιστημονικό προσωπικό της ομάδας λειτουργίας της
μονάδας θα πρέπει να είναι έμπειρο και να έχει προϋπηρεσία σε ανάλογες μονάδες
βιολογικού καθαρισμού. Η προϋπηρεσία θα βεβαιώνεται με έγγραφο της αρμόδιας
αρχής  στην  οποίαν  παρασχέθηκαν  οι  υπηρεσίες  και  αποτελεί  κριτήριο



καταλληλότητας  συμμετοχής  επί  ποινή  αποκλεισμού  καθώς  και  κριτήριο
μοριοδότησης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία  και  τη συντήρηση του
Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και ο
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταστρώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  το  πρόγραμμα
λειτουργίας, συντήρησης του Έργου, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται
η σωστή και εύρυθμη λειτουργία.

Αν και το έργο ανήκει στην κατηγορία των «απλών χημικών εγκαταστάσεων»
λόγω της ειδικής φύσης, και της σημασίας της, ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της
λειτουργίας των Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 274/1997 και την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να είναι Χημικός Μηχανικός.

Η  απόδειξη  της  καταλληλότητας  και  ικανότητας  του  προτεινόμενου
προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι
υποχρέωση του Αναδόχου.

3.2. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δη-
λώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλε-
ψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του
με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. 

3.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα
προκύψουν από τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκα-
τάστασης που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προ-
σωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντη-
ρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυ-
τές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε
ετοιμότητα έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές, ακόμα και κατά τις
Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να ζητήσει  την αντικα-
τάσταση του ή την άμεση αποπομπή κάθε  μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργα-
τικού προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του. Σε περί-
πτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην
αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται  από το
Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
δεν συμμορφωθεί, κατόπιν των οχλήσεων του Δήμου,  ο Δήμος έχει το δικαίωμα να
προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβο-
νται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου

 Ο Δήμος, θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους
απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεργάζεται  πλήρως σε  κάθε  έλεγχο  και  να
διαθέσει το απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

Τον πρώτο μήνα της σύμβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με
τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών το
πρόγραμμα συντήρησης όλων των επιμέρους μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές
αλλαγές  στο  πρόγραμμα  αυτό  επιτρέπονται  μόνο  μετά  από  επανεξέταση  των
δεδομένων και σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τον Κύριο του έργου.



3.4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά
που ανταποκρίνονται  στους  ισχύοντες  σχετικούς κανονισμούς,  δηλ.  τις  ισχύουσες
επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις  προδιαγραφές του εργοδότη.  Ο εργοδότης
διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε
φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά
την εκτέλεση της σύμβασης.

3.5. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τουλάχιστον 2
αριθμούς κινητών τηλεφώνων για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δή-
μου

3.6. Δηλαδή γενικά ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία
των Εγκαταστάσεων στον χρόνο που ισχύει η σύμβασή του.

3.7. Να σημειωθεί ότι  το μηνιαίο τίμημα προσφοράς του αναδόχου είναι
κατ’ αποκοπή, άρα είναι  σαφές ότι δεν εξαρτάται από τις ποσότητες προς επεξεργα-
σία αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων. 

3.8. Στον Ανάδοχο θα παρασχεθούν όλες οι δυνατές ευκολίες, καθώς και
πρόσβαση στα σχέδια των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. τα οποία υποχρεούται αυστη-
ρά να μην κοινοποιεί σε τρίτους για λόγους ασφάλειας. Ο ανάδοχος μπορεί να χρησι-
μοποιεί  εργαλεία & μηχανήματα της υπηρεσίας, σε πνεύμα καλής συνεργασίας πα-
ραμένοντας υπόλογος για τυχόν βλάβες ή  απώλειες.

4. ΑΡΘΡΟ 4  ο   - Αμοιβή – κρατήσεις

4.1. Ο Ανάδοχος αμείβεται  σύμφωνα με  την  ανάλυση της  αμοιβής  του,
όπως προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από
την Ομάδα Επίβλεψης ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα. Για
την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε ένα (1) μήνα Λογαρια-
σμό Πληρωμής, που ελέγχεται και εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία. Ειδικότερα
αναγράφονται:

 Το είδος των εργασιών
 Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν
 Το πληρωτέο ποσό.
 Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει

τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξη του:
 Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και

οποιοδήποτε  άλλο δικαιολογητικό  απαιτείται  από την  ελληνική  νομοθεσία  για  την
πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι:
 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ει-

σφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειο-
νομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων,
όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

 Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογα-
ριασμού.



4.2. Η συμβατική  αμοιβή του  Αναδόχου περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες
(όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και
κάθε  δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και  στα λοιπά άρθρα της  παρούσας
Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμ-
βασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, εκτός από την δαπάνη
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλή-
ρωση και παράδοση των εργασιών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

4.3. Νόμισμα
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.4. Ωράριο Λειτουργίας
Η Εγκατάσταση λειτουργεί συνεχώς αλλά θα είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες της

εβδομάδας, πλην Κυριακής και επίσημων αργιών. Τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες
και  τις  μη  εργάσιμες  ώρες,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  την  εύρυθμη
λειτουργία  της  ΕΕΛ.  Τονίζεται  ότι  σε  περίπτωση  βλάβης  τις  Κυριακές,  επίσημες
αργίες  και  μη  εργάσιμες  ώρες,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  επισκευάσει
άμεσα αυτές.

Το ωράριο λειτουργίας της εγκατάστασης θα είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ από ώρα 7:00 π.μ. έως ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή
λειτουργία της Εγκατάστασης και σε περίπτωση βλάβης, έχει την υποχρέωση να την
επισκευάσει.

Ειδικότερα:
 Όταν γίνεται διακοπή από την ΔΕΗ ο ανάδοχος υποχρεούται να πα-

ραβρεθεί  άμεσα στην Εγκατάσταση και να κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς (να
θέσει σε λειτουργία το Η/Ζ) για την εύρυθμη λειτουργία και μέχρι το πέρας της διακο-
πής. 

 Όταν  υπάρχουν  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  (έντονη  βροχόπτωση,
κ.λ.π.)  ο ανάδοχος υποχρεούται  να παραβρεθεί  άμεσα στην Εγκατάσταση και να
κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς  για την εύρυθμη λειτουργία της Εγκατάστασης.

5. ΑΡΘΡΟ 5  ο   – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση

καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
5.1.2. Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να

είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί  στον Ανάδοχο μετά την
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αι-
τία για την κατάπτωση της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή
της Δ.Τ.Υ.

5.2. Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους

χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της
Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που προκύπτει από
την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

Εφόσον  προκύψει  ανάγκη,  αποφασίζεται  η  κατάπτωση  του  συνόλου,  ή
ανάλογου  προς  την  απαίτηση  μέρους,  των  εγγυήσεων.  Μετά  την  έκδοση  της



απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωση του προς τον
εγγυητή.

Η  κατάπτωση  του  συνόλου  των  εγγυήσεων  δεν  εξαντλεί  την  ευθύνη  του
Αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία
μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

6. ΑΡΘΡΟ 6  ο   - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 

6.1. Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της
απαιτούμενης  ποιότητας.  Η μη τήρηση της  συγκεκριμένης  υποχρέωσης του  Ανα-
δόχου  θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέω-
σης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της σύμβασης και έκπτωσης της εγγυητικής επι-
στολής.

6.2. Σε  περίπτωση  που  συνδυασμένες  δραστηριότητες  κοινωνικών
ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στην
εγκατάσταση, ο Ανάδοχος και ο Δήμος, θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δι-
καστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια
τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαι-
τηθούν πρόσθετες δαπάνες, θα εγκριθούν από τo Δήμο). Την ευθύνη για ομαλή λει-
τουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ., σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με
το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος

6.3 Ο Ανάδοχος έχει  υποχρέωση να γνωστοποιεί  με  έγγραφο του αμέσως,
κάθε  περίπτωση ανωτέρας βίας,  που είναι  δυνατόν να επηρεάσει  αυτή την
σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει
σε επαφή με τους εκπροσώπους του Δήμου, ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για
την αντιμετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δι-
καίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα γρα-
πτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος
για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης  με την προϋπόθεση ότι τέτοιες
καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύ-
πτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του
κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νο-
μοθετικές διατάξεις.  Ο Ανάδοχος οφείλει  για την αντιμετώπιση τέτοιων περι-
πτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάστα-
ση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.

7. ΑΡΘΡΟ 7  ο   - Ευθύνη του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
συμβατικών  του  υποχρεώσεων.  Οι  αξιώσεις  του  εργοδότου  κατά  του  Αναδόχου,
λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της  Σύμβασης,  παραγράφονται  μετά  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  ή  την  καθ'
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

8. ΑΡΘΡΟ 8  ο   - Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.1. Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υπο-

χρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύει την
Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες
τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.



8.1.2. Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση με-
ταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη
Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται
στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.1.3. Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει
στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

8.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προειδοποιεί  εγγράφως τον εργοδότη
για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλ-
ληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2. Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο.
8.2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα ανα-

γκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από
κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύ-
ψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου.

8.2.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύ-
νολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση,
παρά μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δήμου σύμφωνα και με τα οριζόμενα
στη διακήρυξη 

8.2.3. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρί-
τους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

8.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
8.3.1. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν

από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία
του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που
προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύμβασης.

8.3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλε-
κτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωση τους και με
οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.

8.4. Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν

από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες
του  εργοδότη  με  την  βοήθεια  /καθοδήγηση  του  Αναδόχου,  θα  συνοδεύονται
υποχρεωτικά  από  αναλυτικό  υπόμνημα,  που  θα  περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  του
συντάκτη  και  σε  περίπτωση  υπολογισμών,  την  περιγραφή  των  μεθόδων,  των
παραδοχών υπολογισμού και του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων.

8.5. Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
8.5.1. Tα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του, υποχρεούται να έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη. 

8.5.2. Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει
όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα ελέγχει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χω-
ρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρού-
σας Σύμβασης.



8.6. Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου 
8.6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εκπληρώνει  τις  κατά τις  κείμενες δια-

τάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
8.6.1.1. Την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,
ΦΠΑ κλπ.

8.6.1.2. την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νο-
μοθεσία 

8.6.1.3. την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και
την 

8.6.1.4. εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των ερ-
γοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

8.6.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυ-
χόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου,  αυτός αναλαμβάνει  να προσκομίσει
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρ-
μόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες

8.7. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο  Ανάδοχος  (και  τα  μέλη  του  σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας)  υποχρεούται  να

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική
ασφάλιση  νομοθεσία  (σε  ΙΚΑ,  ΤΣΜΕΔΕ  κλπ.),  για  το  προσωπικό  του,  που  θα
απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.8. Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη

συγκατάθεση  του  εργοδότη,  άμεσα  ή  έμμεσα,  σε  δημόσιες  ή  δια  του  Τύπου
ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

8.9. Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα

πρέπει  να  αποστέλλονται  κατ'  αρχήν  με  fax,  τα  δε  πρωτότυπα  αυτών  να
αποστέλλονται  με  συστημένο  ταχυδρομείο  ή  με  υπηρεσία ταχυμεταφορών και  να
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8.10. Είσοδος ακατάλληλων λυμάτων 
Ο  Ανάδοχος  έχει  την  ευθύνη  παραλαβής  των  βοθρολυμάτων.  Οφείλει  σε

καθημερινή βάση να κάνει  δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να γνωρίζει
την ποιότητα των αστικών λυμάτων που θα παραλαμβάνονται.

9. ΑΡΘΡΟ 9  ο   - Υποχρεώσεις του εργοδότη 

9.1. Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις

πληροφορίες  που  αφορούν  στη  Σύμβαση,  εφόσον  είναι  διαθέσιμες  και  δεν  έχει
κώλυμα να τις παραδώσει .

9.2. Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο  Εργοδότης  υποχρεούται  να  καταβάλλει  έγκαιρα  την  αμοιβή  για  τις

παρασχεθείσες υπηρεσίες στον Ανάδοχο, κατά τους όρους της σχετικής νομοθεσίας
και της παρούσας. 

10. ΑΡΘΡΟ 10  ο   - Διαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία



10.1. Συμβατικά τεύχη
10.1.1. Tα  συμβατικά  τεύχη  αλληλοσυμπληρώνονται.  Σε  περίπτωση  που

υπάρξουν αντικρουόμενες  διατάξεις ή όροι  στα συμβατικά τεύχη,  υπερισχύουν τα
αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζε-
ται στη Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας.

10.1.2. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται
πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπι-
στοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη
μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για
τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.2. Ανωτέρα Βία 
10.2.1. Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστα-

τικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του
ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να
αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γε-
γονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθ-
μίζονται από το Νόμο ή τη σύμβαση. 

10.2.2. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλ-
λομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που
κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβα-
σης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών
και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν
τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται
τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπο-
ρεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

11. ΑΡΘΡΟ 11  ο   - Έκπτωση Αναδόχου - διάλυση σύμβασης

11.1. Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον  ο  Ανάδοχος  παραβιάζει  τις  εκ  της  συμβάσεως  υποχρεώσεις  του,

κηρύσσεται  έκπτωτος  με απόφαση της  Προϊσταμένης Αρχής,  όπως ορίζεται  στην
κείμενη  νομοθεσία.  Εφόσον  συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου
αυτού,  η διαδικασία έκπτωσης κινείται  υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση
καλής εκτέλεσης.

11.2. Διάλυση της Σύμβασης
11.2.1. Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση του

Αναδόχου, σύμφωνα  με τα ισχύοντα στις οικείες διατάξεις. 
11.2.2. Ο  Ανάδοχος  με  την  Ειδική  Δήλωση  διακοπής  των  εργασιών  που

απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επί-
σης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στη συνέχιση των
εργασιών και τη ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο Ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση
της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων,
με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών.

11.2.3. Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης,
όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για  κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβα-
ση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατι -
κή προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις.



11.3. Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς Λόγους
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την

Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό
εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται
την  αυτοδίκαιη  λύση  της  Σύμβασης,  ενώ  πτώχευση  μέλους  σύμπραξης  ή
κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά
από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

11.4. Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Η  λήξη  της  Σύμβασης  πιστοποιείται  με  τη  βεβαίωση  περαίωσης  των

υπηρεσιών  του  Αναδόχου  που  εκδίδεται  από  την  Ομάδα  Επίβλεψης  όπου
βεβαιώνεται  η  υποβολή  όλων των παραδοτέων από τον  Ανάδοχο,  και  ότι  έχουν
εκτελεστεί  όλες  οι  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  εντός  του  χρόνου  ισχύος  της
σύμβασης.  Η  παραλαβή  γίνεται  εντός  2  μηνών  από  την  έκδοση  της  ανωτέρω
βεβαίωσης  με  απόφαση  του  Εργοδότη.  Παράλληλα  συντάσσεται  και  σχετικό
πρωτόκολλο  παράδοσης-παραλαβής  των  υποδομών  και  του  εξοπλισμού  της
εγκατάστασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται  στον Ανάδοχο σύμφωνα με το
Άρθρο 5.1 της παρούσας Ε.Σ.Υ., μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των
υπηρεσιών  του  Αναδόχου  και  την  παραλαβή  του  συνόλου  του  αντικειμένου  της
σύμβασης.

Μπορεί  να  γίνει  τμηματική  παραλαβή  εργασιών,  μετά  από  αίτηση  του
Αναδόχου. Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά
από αίτηση του Αναδόχου.

12. ΑΡΘΡΟ 12  ο   - Διοικητική - δικαστική επίλυση διαφορών

Οι  διαφορές  μεταξύ  του  εργοδότη  και  του  Αναδόχου  επιλύονται  κατά  τα
λεπτομερώς  αναφερόμενα  στην  σχετική  νομοθεσία.  Η  διοικητική  και  η  δικαστική
διαδικασία  δεν  αναστέλλουν  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  εκτός  και  αν  ορίζεται
διαφορετικά στο Νόμο.

13. ΑΡΘΡΟ 13  ο   - Ισχύουσα νομοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας

13.1. Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται  αποκλειστικά από το  Ελληνικό  Δίκαιο όπως αναλυτικά

προσδιορίζεται στη Διακήρυξη.

13.2. Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
Οπουδήποτε  και  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης  απαιτηθεί
ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από
τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει
των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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	Εργασία
	Ποσότητα
	Δαπάνη
	1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
	1.1. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης
	1.1.1. Σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου. Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και οι παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, όπως θερμοκρασία, καθιζησιμότητα λάσπης. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του αερισμού, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας καθώς και της ανακυκλοφορίας ιλύος. Επίσης σε καθημερινή βάση θα συμπληρώνεται το ημερήσιο φύλλο εργασιών ελέγχου-εξοπλισμού θα καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με ασυνήθιστη συμπεριφορά του εξοπλισμού. Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.), ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο φύλλο ελέγχου, αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα καταγράφονται στο ημερήσιο φύλλο εργασιών ελέγχου-καθαρισμού καθώς και στο ημερολόγιο λειτουργίας.
	1.1.2. Σε εβδομαδιαία βάση θα πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου-καθαρισμού και θα συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα. Στα έντυπα αυτά αλλά και στο ημερολόγιο λειτουργίας θα καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της εγκατάστασης σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
	1.1.3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα, που παρουσιάζεται στο έντυπο εργαστηριακών αναλύσεων. Σε αυτό αποτυπώνονται τα σημεία δειγματοληψίας, οι παράμετροι που αναλύονται και η συχνότητα των αναλύσεων. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο (βλ. πίνακα 1 για όρια τιμών) σε διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει στο φύλλο ελέγχου και το ημερολόγιο λειτουργίας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που θα πραγματοποιεί ο Ανάδοχος θα καταγράφονται στο έντυπο. Το έντυπο αυτό αποτελεί μια μορφή αναφοράς της κατάστασης λειτουργίας της ΕΕΛ σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα θα πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου δειγματοληψία της εκροής. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα επιτρεπτά όρια συγκεκριμένων παραμέτρων στην εκροή, που πρέπει να τηρούνται
	1.1.4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αφυδάτωσης της λάσπης. Θα συμπληρώνει το έντυπο - ημερήσιο φύλλο μετρήσεων μονάδας αφυδάτωσης λάσπης. Επίσης σε εβδομαδιαία βάση θα συμπληρώνει το έντυπο, που σχετίζεται με την απομάκρυνση της περίσσειας λάσπης. Επίσης θα πραγματοποιεί αναλύσεις ολικών στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ (τα αποτελέσματα καταγράφονται στο προαναφερθέν έντυπο) για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος αφυδάτωσης. Σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη μείωση του όγκου της προς διάθεση ιλύος.
	1.1.5. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το φύλλο αναφοράς σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του προσφορά τα παραπάνω έγγραφα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον Φορέα Λειτουργία/Διαχείρισης του έργου σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να συμμορφώνεται με προς την απόφαση των αρμόδιων αρχών όσον αφορά στο είδος και στο χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων εφόσον οι επιπτώσεις οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες των επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν τον Ανάδοχο.
	1.2. Διάθεση τελικής εκροής
	Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στην χωμάτινη δεξαμενή.
	1.3. Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού.
	Το κόστος της ενέργειας, των χημικών και του νερού για τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν βαρύνει τον ανάδοχο
	1.4. Απομάκρυνση παραπροϊόντων
	Η απομάκρυνση των λιπών από το φρεάτιο συγκέντρωσης κατάντη της εξάμμωσης θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του Δήμου.
	Η μεταφορά και η διάθεση των λοιπών παραπροϊόντων (εσχαρισμάτων, άμμου, στερεών αποβλήτων προσωπικού κτλ.) θα γίνονται με ευθύνη του Δήμου. Την ευθύνη για τον καθαρισμό των κάδων έχει ο Ανάδοχος.
	1.5. Παρακολούθηση και έλεγχος αντλιοστασίων ακαθάρτων
	Ειδικότερα όσον αφορά την λειτουργία των τριών αντλιοστασίων ακαθάρτων, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συνεχή και ορθή λειτουργία τους. Είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά ανά ημέρα το κάθε αντλιοστάσιο και να καταγράφει κρίσιμες παραμέτρους, όπως λειτουργία αντλιών, στάθμες δεξαμενών, ώρες λειτουργίας και πιθανά σφάλματα. Σε μηνιαία βάση είναι υποχρεωμένος να προχωρεί σε καθαρισμό των αντλιών, βανών και αντεπιστρόφων για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.
	Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του δαπάνη σε κάθε αντλιοστάσιο, σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, με καταγραφή των σφαλμάτων για ενημέρωσή του τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα ανωτέρω συστήματα θα προταθούν από τον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα τοποθετηθούν κατόπιν έγκρισης τους από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το κόστος τους περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, ενώ με το πέρας της σύμβασης τα συστήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα και χρήση του Δήμου.
	2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην τεχνική προσφορά του γενικό πρόγραμμα συντήρησης, τόσο για την εγκατάσταση της ΕΕΛ, όσο και για τα αντλιοστάσια. Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επίσης με την έναρξη της σύμβασης, οφείλει να παραδώσει πίνακα με το χρόνο ζωής των ανταλλακτικών του κάθε μηχανήματος. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα βαρύνει τον εργοδότη, ώστε η εγκατάσταση την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
	Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.
	Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαραίνει το Δήμο
	Ειδικότερα θα γίνονται εργασίες συντήρησης σε μηνιαία βάση, σε τριμηνιαία βάση και σε εξαμηνιαία βάση. Στα έντυπα αυτά θα καταγράφονται και πιθανές διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου για την αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων. Οι βλάβες του εξοπλισμού που δεν οφείλονται στην κακή λειτουργία ή ελλείψεις συντήρησης, αλλά σε παλαιότητα ή ανωτέρα βία, θα επιδιορθώνονται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα αποζημιώνεται για το κόστος ανταλλακτικών ή και μηχανημάτων.
	Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας του έργου. Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει και αποκατάσταση των επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων σωληνώσεων, καθαρισμό καναλιών και φρεατίων, συντήρηση και πότισμα των φυτών και λοιπές εργασίες, όπως καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση του χώρου της Εγκατάστασης.
	Στις εργασίες «συντήρησης» περιλαμβάνεται επίσης ο έλεγχος καθώς η συντήρηση του εξοπλισμού των τριών αντλιοστασίου ανύψωσης των λυμάτων προς την ΕΕΛ. Εργασίες αποκατάστασης υπόγειων σωληνώσεων και εσωτερικής οδοποιίας θα επισημαίνονται και θα κοστολογούνται από τον Ανάδοχο αλλά θα πληρώνονται ιδιαίτερα από τον εργοδότη. Επίσης η αποκατάσταση βλαβών που αφορούν στα αποχετευτικά δίκτυα εντός των οικισμών αλλά και στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
	Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή.
	3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	3.1. Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης
	Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης θα αφορούν στα εξής:
	3.1.1. Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και συντονίζουν την επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.
	3.1.2. Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από υπάλληλο της εγκατάστασης.
	3.1.3. Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας.
	3.1.4. Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις.
	3.1.5. Κοινοποιούν τα συμπεράσματα τις επίσκεψής τους.
	3.1.6. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φορέα Διαχείρισης.
	3.2. Ατομική ασφάλεια και προστασία
	Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
	3.2.1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.
	3.2.2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος.
	4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
	5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	1. ΑΡΘΡΟ 1ο
	1.1. Γενικά
	1.2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
	2. ΑΡΘΡΟ 2ο – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	2.1. Τόπος και χρόνος
	2.1.1. Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
	2.1.2. Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε 10 ημέρες. Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Τανάγρας
	2.1.3. Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών.
	2.1.4. Σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας
	2.2. Σύμβαση – Ορισμός εκπροσώπου
	2.2.1. Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
	2.2.2. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Ομάδας Επίβλεψης (βλ. παράγραφο 2.3). Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.
	2.2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
	2.2.4. Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στον εξοπλισμό, τα υλικά και τι υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας, τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία στο Φορέα μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης.
	2.3. Επίβλεψη της Σύμβασης.
	2.4. Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο
	3. ΑΡΘΡΟ 3ο – Προσωπικό / Συνεργείο / Υποχρεώσεις του Αναδόχου / Χημικά / μηχανήματα
	3.1. Το προσωπικό του αναδόχου θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες :
	3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.
	3.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές, ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του ή την άμεση αποπομπή κάθε μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, κατόπιν των οχλήσεων του Δήμου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου
	Ο Δήμος, θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο.
	3.4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
	3.5. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τουλάχιστον 2 αριθμούς κινητών τηλεφώνων για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
	3.6. Δηλαδή γενικά ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων στον χρόνο που ισχύει η σύμβασή του.
	3.7. Να σημειωθεί ότι το μηνιαίο τίμημα προσφοράς του αναδόχου είναι κατ’ αποκοπή, άρα είναι σαφές ότι δεν εξαρτάται από τις ποσότητες προς επεξεργασία αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων.
	3.8. Στον Ανάδοχο θα παρασχεθούν όλες οι δυνατές ευκολίες, καθώς και πρόσβαση στα σχέδια των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. τα οποία υποχρεούται αυστηρά να μην κοινοποιεί σε τρίτους για λόγους ασφάλειας. Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία & μηχανήματα της υπηρεσίας, σε πνεύμα καλής συνεργασίας παραμένοντας υπόλογος για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
	4. ΑΡΘΡΟ 4ο - Αμοιβή – κρατήσεις
	4.1. Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Ομάδα Επίβλεψης ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει κάθε ένα (1) μήνα Λογαριασμό Πληρωμής, που ελέγχεται και εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία. Ειδικότερα αναγράφονται:
	4.2. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, εκτός από την δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας και νερού) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
	4.3. Νόμισμα
	4.4. Ωράριο Λειτουργίας
	5. ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
	5.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
	5.1.1. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
	5.1.2. Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
	5.1.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωση της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ.Τ.Υ.
	5.2. Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
	6. ΑΡΘΡΟ 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία
	6.1. Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος διάλυσης της σύμβασης και έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
	6.2. Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στην εγκατάσταση, ο Ανάδοχος και ο Δήμος, θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες, θα εγκριθούν από τo Δήμο). Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ., σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος
	6.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του αμέσως, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Δήμου, ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του.
	7. ΑΡΘΡΟ 7ο - Ευθύνη του Αναδόχου
	8. ΑΡΘΡΟ 8ο - Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου
	8.1. Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
	8.1.1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύει την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.
	8.1.2. Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
	8.1.3. Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.
	8.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
	8.2. Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο.
	8.2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου.
	8.2.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δήμου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
	8.2.3. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
	8.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
	8.3.1. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
	8.3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.
	8.4. Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
	8.5. Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
	8.5.1. Tα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, υποχρεούται να έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη.
	8.5.2. Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα ελέγχει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
	8.6. Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου
	8.6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
	8.6.1.1. Την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.
	8.6.1.2. την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία
	8.6.1.3. την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την
	8.6.1.4. εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.
	8.6.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες
	8.7. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
	8.8. Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
	8.9. Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
	8.10. Είσοδος ακατάλληλων λυμάτων
	9. ΑΡΘΡΟ 9ο - Υποχρεώσεις του εργοδότη
	9.1. Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση
	9.2. Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
	10. ΑΡΘΡΟ 10ο - Διαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία
	10.1. Συμβατικά τεύχη
	10.1.1. Tα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας.
	10.1.2. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
	10.2. Ανωτέρα Βία
	10.2.1. Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη σύμβαση.
	10.2.2. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
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