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Άρθρο 1ο ΓΕΝΙΚΑ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν τεύχος της ΣΥ-ΤΠ αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση 

τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών στοιχείων της Σύμβασης, θα 

υλοποιηθεί το έργο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)". 

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται συνοπτικά στη Διακήρυξη Δημοπρασίας και αναλυτικά στο 

Άρθρο 2 "ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" καθώς και στα λοιπά Άρθρα και 

Προσαρτήματα της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερολογιακούς μήνες και μπορεί να 

επεκταθεί σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ημερολογιακούς μήνες, με την άσκηση του δικαιώματος 

προαίρεσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

1.2.1 Ορισμοί  

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται παρακάτω: 

1) "Ανάδοχος" ή "Νέος Ανάδοχος" ή "Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ.)": ο οικονομικός 

φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 

και στα τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού. 

2) "Διαγωνιζόμενοι" ή "Διαγωνιζόμενος" ή "Υποψήφιοι Ανάδοχοι" ή "Υποψήφιος 

Ανάδοχος": οι επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό της ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών, και έχουν υποβάλει 

φάκελο Προσφοράς. 

3) "Εργοδότης" ή "Αναθέτων φορέας": η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.). 

4) "Κύριος του Έργου": η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.). 

5)  "Προϊστάμενη Αρχή": το Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

6) "Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία": η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.) της Διεύθυνσης Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

7) "Εγκατεστημένος Ανάδοχος" ή "Εγκατεστημένος Ανάδοχος Λειτουργίας και 

Συντήρησης": η Επιχείρηση ή οι Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, είναι εγκατεστημένες επί τόπου του έργου και έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. 
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8) "Παροχή Υπηρεσίας": το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Λειτουργίας 

και Συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

9) "Ημέρα" ή "Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης": η ημέρα κατά την οποία θα 

υπογραφεί η σύμβαση από τον Ανάδοχο και την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

10) "Ημέρα Έναρξης της Σύμβασης": η ημέρα που ορίζεται στη σύμβαση ως η ημέρα 

έναρξης της σύμβασης. 

11) "Κ.Ε.Λ.Ψ.": το σύνολο των οριοθετημένων χώρων όπου βρίσκονται οι Εγκαταστάσεις 

του Κ.Ε.Λ.Ψ. όπως περιγράφονται στο Προσάρτημα 1 "Περιγραφή Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-

ΤΠ, για τις οποίες ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης. 

12) "Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε.": το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου, ο Ανάδοχος, θα 

λειτουργεί και θα συντηρεί τις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. και θα παρέχει τις υπηρεσίες 

που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.  

13) "Σύμβαση": η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του 

Αναδόχου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

14)  "Συμβατική Περίοδος": το χρονικό διάστημα από την ημέρα έναρξης της Σύμβασης 

μέχρι την ημέρα λήξης αυτής. 

15) "Συμβατικό Τίμημα": Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου (χωρίς Φ.Π.Α.). 

16) "Ασφαλιστής/ές": Η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος έχει συνάψει τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

17) "Έργο": Το σύνολο των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

 

1.2.2 Συντομογραφίες  

1.2.2.1 Συντομογραφίες Συμβατικών Όρων 

ΕΛΣ : Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 

Κ.Ε.Λ.Ψ./ΚΕΛΨ : Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας  

Λ&Σ : Λειτουργία και Συντήρηση 

ΜΛΣ : Μητρώο Λειτουργίας και Συντήρησης 

ΠΛΣ : Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης 

Π.Ο. : Περιβαλλοντικοί Όροι 

Α.Ε.Π.Ο. : Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΣΔΠ : Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 

ΠΠΕ : Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

ΣΥ-ΤΠ : Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΦΑΥ : Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
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ΠΥ : Παρέχων Υπηρεσίες 

 

1.2.2.2 Συντομογραφίες Κωδικών, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΑSΤΜ : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών 

ΑWWA : American Water Works Association 

ΒS : Βρετανικά Πρότυπα  

CΕΝ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΝ : Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

ΕΡΑ : Environmental Protection Agency 

ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

W.E.F : Water Environmental Federation 

 

1.2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΟΜΕΔΙ : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ΔΕΔΔΗΕ : Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ε.Ε.  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

Ε.ΥΔ.Α.Π. : Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 

ΕΦΚΑ : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΟΚΩ : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

ΔΕΣΜΗΕ  : Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  

ΕΔΣΝΑ  : Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 

ΟΕΔΑ : Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμάτων 

ΟΑΕΔ  : Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

ΛΑΓΗΕ  : Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (μετονομασία σε ΔΑΠΕΕΠ  - 

Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.) 

ΡΑΕ  : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  

ΑΦΗΣ : Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 
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1.2.2.4 Τεχνικές Συντομογραφίες 

COD  : Chemical Oxygen Demand, Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

ΒΟD5  : Biochemical Oxygen Demand, Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

ΤSS  : Total Suspended Solids, ολικά αιωρούμενα στερεά  

ΤΚΝ  : Total Kjedhahl Nitrogen, Ολικό Άζωτο κατά Kjedhahl 

ΤΡ  : Total Phosphorus, Ολικός Φώσφορος  

VSS  : Volatile Suspended Solids, Πτητικά Αιωρούμενα Στερεά  

DS  : Dry solids, Ξηρά Στερεά 

F/Μ  : Food to Microorganism Ratio, Οργανική Φόρτιση 

SRΤ  : Sludge Retention Time, Ηλικία Ιλύος 

ΜLSS  : Mixed Liquor Suspended Solids, Αιωρούμενα Στερεά Ανάμεικτου Υγρού  

MLVSS  : Mixed liquor volatile suspended solids, Πτητικά Στερεά Ανάμεικτου Υγρού 

SVI  : Sludge Volume Index, Δείκτης Καθιζησιμότητας Ιλύος 

VFA : Volatile Fatty Acids, Πτητικά Λιπαρά Οξέα 

ALK  : Alkalinity, Αλκαλικότητα 

Π.Ε.Ι.  : Περίσσεια Ενεργού Ιλύος 

RR  : Respiration Rate, Ρυθμοί Αναπνοής  

Κ.Ε.Λ.  : Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων     

Κ.Α.Α.  : Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Σ.Κ.Α.Α.  : Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Σ.Η.Θ.Ε. : Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (Αεριομηχανές, 

Αεριοστρόβιλος) 

S.C.A.D.A. : Supervisory Control and Data Acquisition/ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και 

Συλλογής Πληροφοριών 

R.T.O. : Regenerative Thermal Oxidizer, Αναγεννώμενοι Θερμικοί Οξειδωτές 

ΧΥΤΑ  : Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

ΜΣ : Μετασχηματιστής  

ΜΤ : Μέση Τάση 

ΧΤ : Χαμηλή Τάση 

Υ/Σ : Υποσταθμός 
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1.2.2.5 Λοιπές Συντομογραφίες 

Α.Ε. : Ανώνυμη Εταιρεία 

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν. : Νόμος 

Π.Δ. : Προεδρικό Διάταγμα 

Υ.Α. : Υπουργική Απόφαση 

ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

Φ.Π.Α. : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΠΜΕΠΕ : Ποσοστιαία Μείωση Ετήσιας Προμήθειας Ενέργειας 

ΕΠΕ : Ετήσια Προμήθεια Ενέργειας 

ΕΠΦΑ : Ετήσια Προμήθεια Φυσικού Αερίου  

ΜΠΦΑ : Μηνιαία Προμήθεια Φυσικού Αερίου 

ΕΠΗΕ : Ετήσια Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  

ΜΠΗΕ : Μηνιαία Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

W.B.S. : Work Breakdown Structure 

Η/Μ : Ηλεκτρομηχανολογικό/ς 

 

1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη 

και αντίστροφα. 

2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό 

και αντίστροφα. 

3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες 

λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, "Ημέρα", "Εβδομάδα", "Μήνας", "Έτος" κλπ θα 

σημαίνει "Ημερολογιακή Ημέρα", "Ημερολογιακή Εβδομάδα", "Ημερολογιακός 

Μήνας", "Ημερολογιακό Έτος" κλπ. 

5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε "συμφωνία", "συγκατάθεση" ή σε συνώνυμα / 

παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα 

διατυπώνεται εγγράφως. 

6) "Εγγράφως" ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις 

έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του 
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κειμένου της παρούσας. 

8) Όπου αναφέρονται οι όροι "Με Δαπάνη του Αναδόχου", "Βαρύνουν τον Ανάδοχο", 

"Σε Βάρος του Αναδόχου", "Χωρίς Ιδιαίτερο Αντάλλαγμα", "Χωρίς Ιδιαίτερη 

Αποζημίωση", νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί, ανηγμένες, στις 

τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δε δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/και 

καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα 

άρθρα, παραγράφους, εδάφια κλπ νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών 

αποφάσεων, συμβατικών τευχών κλπ, αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά 

στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς 

άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 

1.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο ή τον αντίκλητο του 

γίνονται με όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με 

δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή 

τους τυχόν πληρεξούσιους. 

 Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των 

εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα 

γραφεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 

απαιτούνται στα πλαίσια της σύμβασης πρέπει: 

1) να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

2) να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο. 

3) να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 

διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 

γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 

εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 Η επικοινωνία του Αναδόχου στο πλαίσιο της Σύμβασης με την Υπηρεσία, την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. και κάθε αρμόδια αρχή θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα.  

 

1.5 ΣΥΜΒΑΣΗ  

 Η Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη 

Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

 Η "ΣΥΜΒΑΣΗ" συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων 
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τους, καθορίζονται στο Άρθρο 1.14 "ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ.  

 Ως συμβατικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα 365 ημερών από την έναρξη της 

σύμβασης. 

 

1.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα τεθούν στη διάθεση του Αναδόχου όλες οι 

πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας, αφορούν τη 

λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Λ.Ψ. και είναι απαραίτητα για την ενημέρωση και 

προετοιμασία του Αναδόχου για την ανάληψη των καθηκόντων του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Τα Σχέδια των Εγκαταστάσεων (Γενικές Οριζοντιογραφίες, Γενικές Διατάξεις, Ρ&Ι, κλπ) 

 Κατάλογοι εξοπλισμού, οργάνων, κλπ 

 Άδειες και Εγκρίσεις που αφορούν τη Λ&Σ του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης 

 Εγχειρίδια Λ&Σ κατασκευαστών 

 Πρόγραμμα Λειτουργίας 

 Πρόγραμμα Συντήρησης 

 Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία υποβάλλοντας εγκαίρως σχετικό έγγραφο 

αίτημα προς την Υπηρεσία, η οποία θα του απαντήσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τον διευκολύνει. 

 

1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

1) Τα συμβατικά τεύχη θα είναι στην κατοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και θα φυλάσσονται με 

μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, θα χορηγηθεί μία σειρά 

θεωρημένων αντιγράφων (με πρωτότυπες υπογραφές) των συμβατικών τευχών, ενώ 

δύο θεωρημένα αντίγραφα (με πρωτότυπες υπογραφές) κρατάει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ο 

Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω 

τευχών, με μέριμνα και δαπάνες του. 

2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, κλπ, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, όπως, σχέδια, εκθέσεις , μελέτες, κλπ θα είναι στην κατοχή του 

Αναδόχου και θα φυλάσσονται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην 

Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω 

στοιχείων με μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους 

εκπροσώπους της. 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του Κ.Ε.Λ.Ψ. ένα τουλάχιστον 

αντίγραφο των συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των 

προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, των τεχνικών 

τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και της 
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αλληλογραφίας της σύμβασης.  

4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή 

ελάττωμα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κλπ, που 

προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει 

άμεσα το άλλο μέρος σχετικά. 

 

1.8 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΟΔΗΓΙΩΝ 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε 

διαφαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των 

εργασιών και δραστηριοτήτων του εν γένει, σε περίπτωση κατά την οποία κάποια 

πληροφορία, οδηγία, έγκριση κλπ, δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία μέσα σε 

εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχομένου του 

απαιτούμενου στοιχείου, λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα 

εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του 

Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν 

θα δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο στοιχείο δεν του παραδοθεί έγκαιρα. Οι μελέτες 

εγκατάστασης εξοπλισμού, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια κλπ. που θα υποβάλλει ο 

Ανάδοχος προς έγκριση στην Υπηρεσία θα εγκρίνονται εντός 30 ημερών από την 

υποβολή τους. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν έχει διατυπώσει παρατηρήσεις εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας επί της σχετικής υποβολής, αυτή θεωρείται εγκεκριμένη.  

2) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος 

εγγράφου, οδηγίας κλπ και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή 

αυξημένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο 

αποτέλεσμα της υπόψη υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και δικαιούται να υποβάλει πλήρως 

αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει 

κίνδυνος παραβίασης τμηματικής προθεσμίας του έργου που ορίζεται στο Άρθρο 10.2 

"ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ" του Άρθρου 10 "ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ" της παρούσας ΣΥ-

ΤΠ. 

 

1.9 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά 

δικαιώματα των έντυπων και ψηφιακών στοιχείων (εγγράφων, σχεδίων, μελετών, 

λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κλπ) που συντάχθηκαν ή θα συνταχθούν στο 

διάστημα της σύμβασης από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. 

2) Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος αποδέχεται την παραχώρηση στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τους εκπροσώπους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, το 

δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και του 

δικαιώματος χρήσης των τυχόν τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων που θα 
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προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του 

Κ.Ε.Λ.Ψ. και καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με 

οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

4) Τα προγράμματα Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα απαιτηθούν για τις 

λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων, θα διατεθούν από τον Ανάδοχο και η 

κυριότητα τους θα μεταβιβάζεται άμεσα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., χωρίς καμία επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

1.10 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

1) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά 

δικαιώματα των πληροφορικών συστημάτων, λογισμικού, τεχνικών ή άλλων μελετών, 

των σχεδίων, των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, εγχειριδίων ποιότητας, ΦΑΥ, 

κλπ που συντάχθηκαν από αυτήν ή για λογαριασμό της. 

2) Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να 

παράγει αντίγραφα των υπόψη στοιχείων για τις ανάγκες της σύμβασης. Τα υπόψη 

στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και μόνο για τις ανάγκες της 

σύμβασης. 

3) Απαγορεύεται ρητά τα υπόψη στοιχεία να αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή 

χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου, 

ή για άλλο πέραν της υλοποίησης της σύμβασης σκοπό, παρά μόνο μετά την έγγραφη 

συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 

1.11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1) Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως 

άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον. 

2) Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
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δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 

και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

της συναίνεση. 

3) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα όργανα και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο 

στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά 

τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

4) Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να τηρούν 

τα εμπορικά/ βιομηχανικά απόρρητα που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην 

αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

ανακοινώνουν σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (με 

σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, 

στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά 

την επιχειρηματική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, 

το πελατολόγιο, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις στρατηγικές, την 

κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου μέρους. 

 

1.12 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 

εσωτερικού δικαίου, τη νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 

καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του 

Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις 

εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με 

αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους 

κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι κανόνες αυτοί 

διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 

διέπουν πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

2) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία 

το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που 

του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές 

της αλλοδαπής. 

3) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
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υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 

σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

1.13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν την σύμβαση, είναι κατά γενική ρήτρα 

αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε ειδικές περιπτώσεις λόγος αποζημίωσης του 

Αναδόχου. Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας η αναγνώριση καθυστέρησης ή μη 

συμμόρφωσης, συνοδεύεται και από αναστολή της επιβολής ποινικών ρητρών για μη 

συμμόρφωση. 

 

1.13.1 Καθορισμός Περιστατικών Ανωτέρας Βίας  

1) Εκτός Ελέγχου Περίσταση (Ανωτέρα Βία) ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια, γεγονός ή 

κατάσταση, που εμποδίζει τον Ανάδοχο να εκπληρώνει ή αυξάνει το κόστος εκτέλεσης 

των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά όμως 

εφόσον οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, γεγονός ή κατάσταση οφείλεται σε περιστατικά 

που αφενός επηρεάζουν με σχέση αιτίου-αιτιατού τις εν λόγω υποχρεώσεις, αφετέρου 

ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο (συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 

και διοικητικού έλεγχου) του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή 

προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά 

σκεπτόμενος και ενεργών Ανάδοχος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με 

την παρούσα σύμβαση. 

 

2) Σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, τα επόμενα περιστατικά είναι παραδείγματα 

που, με πλήρη αιτιολόγηση εκ μέρους του Αναδόχου, μπορούν να θεωρηθούν ως Εκτός 

Ελέγχου Περιστάσεις - Ανωτέρας Βίας: 

 Φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες, πλημμύρες, επιδημίες, καταστροφικές πυρκαγιές ή 

εκρήξεις εξαιρετικά μεγάλης έντασης, έκτασης, διάρκειας και σπανίας εμφάνισης. 

 Πόλεμοι, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής χώρας, επανάσταση, αντάρτικη δράση, 

εμφύλιος πόλεμος. 

 Βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα στον Ανάδοχο. 

 Ανεύρεση αντικειμένων με ιονίζουσα ακτινοβολία, μόλυνση ραδιενέργειας. 

 Κωλυσιπλοΐα, Μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των αρχών, τρομοκρατικές 

επιθέσεις, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά. 

 Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων και ανταπεργίες (lockouts). 

 Άρνηση παραλαβής των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος) από το χώρο που 

έχει υποδείξει και θα εξασφαλίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Διακοπή λειτουργίας των χώρων υποδοχής των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος), 

που έχει υποδείξει και εξασφαλίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μη σχετιζόμενη με συμπεριφορά 
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του Αναδόχου. 

 Πλημμυρικές παροχές στο φρεάτιο μερισμού Κ.Α.Α./Σ.Κ.Α.Α. της Αγίας Άννας. 

 Πλημμυρικά φαινόμενα (παροχή άνω των 27 m3/s) και βλάβες στο αντλιοστάσιο 

εισόδου στον Ακροκέραμο. 

 Διακοπές παροχής Φυσικού Αερίου από υπαιτιότητα τρίτων. 

 Βλάβες στους υποθαλάσσιους αγωγούς παροχής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού 

Ρεύματος υπαιτιότητας τρίτων. 

 

1.13.2 Αναγνώριση Περιστατικών Ανωτέρας Βίας  

Αν η αδυναμία υπογραφής της σύμβασης ή εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου που 

απορρέουν από τη σύμβαση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος που επικαλείται 

ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και να 

προσκομίσει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

 Για βλάβες των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο του Κ.Ε.Λ.Ψ. που 

προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης 

ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της 

έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία, ο 

Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το είδος και την 

έκταση των βλαβών καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωση της κατά το μέτρο που 

αυτή μπορεί να εκτιμηθεί. Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά περιγραφή 

της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για 

αποκατάστασή τους. 

 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση 

της βλάβης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση 

του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, 

του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από το Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να ορίσει 

επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε 

αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των 

βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα 

αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή 

όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της 

ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των 

βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. 

 Οι δαπάνες για την για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία βαρύνουν την 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μπορεί να δικαιολογήσει παράταση 

του χρονοδιαγράμματος παροχής των υπηρεσιών για εύλογο χρονικό διάστημα.  
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1.14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση παροχή 

υπηρεσιών, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων 

σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1) Η Σύμβαση. 

2) Η Διακήρυξη. 

3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων –Τεχνικές Προδιαγραφές (ΣΥ-ΤΠ), με τα Προσαρτήματα της. 

4) Η Τεχνική Προσφορά. 

5) Η Οικονομική Προσφορά. 

6) Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα - της Σύμβασης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της 

Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου.  

7) Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο.) του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της 

παροχής υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

 

Άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΤΟΧΟΣ  

Αντικείμενο της Σύμβασης "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)" αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και 

επισκευές, η υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη του Κ.Ε.Λ.Ψ., η προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού με τις παρεπόμενες εργασίες για την ενεργειακή βελτιστοποίηση 

με στόχο τη Μείωση της Ετήσιας Προμήθειας Ενέργειας του Κ.Ε.Λ.Ψ., οι εργασίες 

αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ., οι εργασίες αντικατάστασης και αναβάθμισης 

εξοπλισμού στα πλαίσια της συντήρησης, καθώς και η μεταφορά και απόθεση των 

παραπροϊόντων (εσχαρισμάτων, άμμου) και η παραγωγή και διαχείριση ξηραμένης ιλύος για 

αρχική διάρκεια σύμβασης 60 ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην διακήρυξη, την παρούσα ΣΥ-ΤΠ, τα Προσαρτήματά της 

και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 

μεταφορά και διάθεση της ξηραμένης ιλύος ως αποβλήτου για αρχική διάρκεια σύμβασης 24 

ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

διακήρυξη, την παρούσα ΣΥ-ΤΠ, τα Προσαρτήματά της και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των 

συμβατικών υποχρεώσεων, που αναλυτικά περιλαμβάνονται στην ΣΥ-ΤΠ και ενδεικτικά αλλά 

όχι περιοριστικά περιγράφονται στην Διακήρυξη και στο Άρθρο 3 "ΔΑΠΑΝΕΣ" της παρούσας.  

Το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στη ΣΥ-ΤΠ και 

στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
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Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 

επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι: 

1) Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. θα πρέπει να λειτουργούν συνεχώς (επί 24ώρου 

βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα), με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο 

ασφαλείας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις. 

2) Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα της εκροής θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα όρια που ορίζονται από τους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και τη σύμβαση, και αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 

2.3 "ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ" της παρούσας. 

3) Η σταδιακή μείωση της Ετήσιας Προμήθειας Ενέργειας στο Κ.Ε.Λ.Ψ., με υλοποίηση 

εργασιών προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 4 

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ.Ψ." και το Προσάρτημα 5 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" της παρούσας.  

4) Η σταδιακή αναβάθμιση του Κ.Ε.Λ.Ψ., με υλοποίηση εργασιών προς αυτή την 

κατεύθυνση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 13 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας καθώς και στην παράγραφο 2.7 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" του Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της 

παρούσας. 

5) Η εκπομπή ρύπων θα πρέπει να παραμένει εντός των καθοριζόμενων ορίων, όπως 

ορίζονται στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6) Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή έκλυσης οσμών στο 

περιβάλλον και πρόκλησης οχλήσεων στους κατοίκους της περιοχής. 

7) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη εφικτή οικονομία αναλώσιμων υλικών, καθώς 

και η μικρότερη δυνατή καταπόνηση και φθορά των εγκαταστάσεων. 

8) Θα πρέπει, κατά τη συμβατική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης της 

ξηραμένης ιλύος, να επιτυγχάνεται η τακτική απομάκρυνση της ξηραμένης ιλύος προς τις 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις θερμικής αξιοποίησης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Προσάρτημα 3 της παρούσας. 

9) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η τακτική απομάκρυνση των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, 

άμμος, βαρέα στερεά, κλπ) της επεξεργασίας, στους αδειοδοτημένους αποδέκτες τους 

οποίους θα υποδείξει και θα εξασφαλίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

10) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται η τακτική απομάκρυνση ή διαχείριση των υλικών (μπάζα 

κλπ) που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια της Σύμβασης. 

11) Άμεση ανταπόκριση στο σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που με την παρούσα ΣΥ-ΤΠ τίθενται όροι ή προϋποθέσεις 

αυστηρότεροι ή απαιτητικότεροι από τα ισχύοντα με βάση τη νομοθεσία, η τήρησή τους είναι 

υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν καταστρατηγείται νόμος, 

κανονισμός ή διάταξη. 
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Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1) την υποχρέωση και ευθύνη να λειτουργεί και συντηρεί το Κ.Ε.Λ.Ψ., θεσπίζοντας και 

εφαρμόζοντας συστηματικά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, διαδικασίες, ελέγχους, κλπ, 

σε προληπτική, τακτική και έκτακτη βάση, σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική 

και τη διεθνή εμπειρία, τα Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης (ΕΛΣ) και τις οδηγίες και 

συστάσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού και το Πρόγραμμα Λειτουργίας και 

Συντήρησης των εγκαταστάσεων, όπως αυτό θα εγκριθεί προς εφαρμογή από την 

Υπηρεσία. 

2) την υποχρέωση και ευθύνη ότι, θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο προληπτικό ή/και πρακτικό 

μέτρο, ώστε το Κ.Ε.Λ.Ψ. να λειτουργεί με την καλύτερη δυνατή απόδοση, ακόμα και σε 

περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (θεομηνίες, σεισμοί και λοιπές απρόβλεπτες 

καταστάσεις), κατά τις οποίες θα λαμβάνει τα μέτρα και θα πραγματοποιεί τις 

απαιτούμενες ενέργειες που θα προβλέπονται από το Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα 9 της παρούσας. 

3) τη μέριμνα και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση 

με όλους τους νόμους, κανονισμούς, διατάξεις, κλπ για τους τομείς δραστηριότητας και 

ευθύνης του. Επίσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

ώστε να μη παρεμποδίζεται η ομαλή υλοποίηση εργασιών που θα εκτελούνται 

ενδεχόμενα από άλλους φορείς. 

4) Την υποχρέωση παράδοσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των ανταλλακτικών του εξοπλισμού 

που θα παραλάβει με την έναρξη της Σύμβασης (αντικατάσταση όσων ενδεχομένως 

χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της Σύμβασης). 

 

2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Λ.Ψ.  

Με τον όρο "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ", που εν συντομία θα αναφέρεται 

στο εξής ως "Κ.Ε.Λ.Ψ." ή "ΚΕΛΨ", νοείται το σύστημα, που αποτελείται από: 

1) Τον Θάλαμο μερισμού ΚΑΑ/ΣΚΑΑ στην περιοχή της Αγίας Άννας του Δήμου Ρέντη 

Αττικής. 

2) Το σύνολο των Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός της 

οριοθετημένης ζώνης του Κ.Ε.Λ.Ψ., δηλ. στο γήπεδο έκτασης, περίπου 70 στρεμμάτων, 

στην περιοχή Ακροκεράμου του Δήμου Κερατσινίου και τη νήσο Ψυττάλεια 

συμπεριλαμβανομένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων και κατασκευών Ακροκεράμου 

και Ψυττάλειας. 

3) Τον δίδυμο ανεστραμμένο υποθαλάσσιο σίφωνα και τους λοιπούς αγωγούς και τα 

καλώδια ισχύος που συνδέουν τον Ακροκέραμο με την Ψυττάλεια (αγωγός νερού, 

αγωγός φυσικού αερίου, ηλεκτρικά καλώδια ισχύος, οπτικές ίνες, κλπ). 

4) Τους υποθαλάσσιους αγωγούς εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

5) Τα έργα υποδοχής και προεπεξεργασίας των λυμάτων στη θέση Κυνόσουρα της νήσου 

Σαλαμίνας και τους υποθαλάσσιους αγωγούς λυμάτων που συνδέονται με την 

Ψυττάλεια. 
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Διευκρινίζεται επίσης ότι, η διαχείριση και χρήση του πλυντηρίου οχημάτων, του πλυντηρίου 

ρούχων, των κτιρίων των βυτιοφόρων και του συνεργείου αυτοκινήτων, του πρατηρίου 

καυσίμων και του βαφείου οχημάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που βρίσκονται στον Ακροκέραμο, 

θα παραμείνουν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και με αυτή την έννοια εξαιρούνται από τις 

εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης. Το 

Κ.Ε.Λ.Ψ. περιγράφεται αναλυτικά στο Προσάρτημα 1 "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας 

ΣΥ-ΤΠ. 

 

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ποιότητα των τελικών εκροών (έξοδος τελικής καθίζησης), θα βρίσκεται εντός των ορίων 

που καθορίζονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Π. 

οικ.140774/2009 και τις σχετικές τροποποιήσεις της, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

i. Για τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να τηρούνται τα όρια διάθεσης, που αναφέρονται στις 

οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/97:  

COD : 125 mg/l 

BOD5 : 25 mg/l 

TSS :  35 mg/l  

Αμμωνιακό Άζωτο : 5 mg/l  

Η μέση ετήσια απομάκρυνση ολικού αζώτου (είσοδος Κ.Ε.Λ.Ψ. - έξοδος ΔΤΚ) θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη του 70%. 

Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω παραμέτρων δε θα υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές, 

σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  

ii. Η μέση κ.β. περιεκτικότητα ξηρών στερεών στην ξηραμένη ιλύ θα πρέπει να είναι 

≥92%. 

iii. Η ποιότητα των απαερίων από την εγκατάσταση ξήρανσης ιλύος (καμινάδες RΤΟ) και 

των απαερίων από την καύση φυσικού αερίου και βιοαερίου, θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα όρια εκπομπής που ορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

iv. Η ποιότητα του απολυμασμένου βιομηχανικού νερού στην έξοδο της εγκατάστασης 

απολύμανσης με UV, μέχρι την εγκατάσταση της μονάδας υπερδιήθησης μεμβρανών 

πρέπει να είναι: 

 Escherichia Coli (EC): 50ΕC/100 ml για το 95% των δειγμάτων 

 BOD5: 10 mg/Ι για το 80% των δειγμάτων. 

 Θολότητα: 2 NTU διάμεση τιμή. 

 SS: ≤10 mg/l για το 80% των δειγμάτων. 

Μετά από την εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία της μονάδας 

υπερδιήθησης μεμβρανών και την επέκταση της μονάδας απολύμανσης με UV, η 

ποιότητα του απολυμασμένου βιομηχανικού νερού στην έξοδο της εγκατάστασης 
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απολύμανσης με UV, όπως ορίζεται από τη Υ.Α. 145116/2011 Άρθρο 16 Παράρτημα Ι 

Πίνακας 3, πρέπει να είναι: 

 Ολικά Κολοβακτηρίδια (TC): 20TC/100 ml για το 95% των δειγμάτων 

 BOD5: 10 mg/Ι για το 80% των δειγμάτων. 

 Θολότητα:2 NTU διάμεση τιμή. 

 SS: ≤2 mg/l για το 80% των δειγμάτων. 

 

Άρθρο 3ο ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι δαπάνες αναφέρονται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών που 

περιγράφονται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ και τα Προσαρτήματά της και που ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω: 

1. Αποδοτική λειτουργία σε συνεχή βάση (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα) 

του συνόλου των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ., στην κατάσταση που θα τις 

παραλάβει ο Π.Υ. την ημέρα έναρξης της σύμβασης και όπως θα αναβαθμιστούν στη 

συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν νέων εγκαταστάσεων που θα τεθούν σε 

λειτουργία κατά τη συμβατική περίοδο όπως περιγράφονται στο Προσάρτημα 1 

"ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." και στην παράγραφο Π2.4 "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" του 

Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ, με εξαίρεση 

των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ. 

2. Προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εργασιών επισκευής, ανακατασκευής ή/και 

αντικατάστασης του εξοπλισμού του Κ.Ε.Λ.Ψ., σύμφωνα με τους όρους της ΣΥ-ΤΠ και 

των Προσαρτημάτων της. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 

συντήρησης των νέων εγκαταστάσεων που θα ενσωματωθούν στο Κ.Ε.Λ.Ψ. και 

περιγράφονται αναλυτικά στα Προσαρτήματα 5 και 13 της ΣΥ-ΤΠ. 

3. Δαπάνες εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Π2.6 "ΕΚΚΕΝΩΣΗ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ" του Προσαρτήματος 

2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" της ΣΥ-ΤΠ. 

4. Δαπάνες για τις εργασίες αντικατάστασης και αναβάθμισης εξοπλισμού στα πλαίσια 

της συντήρησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.7 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" του 

Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

5. Δαπάνες για τις εργασίες ενεργειακής βελτιστοποίησης στο Κ.Ε.Λ.Ψ. σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο Προσάρτημα 5 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

6. Δαπάνες για τις εργασίες αναβάθμισης του Κ.Ε.Λ.Ψ. όπως αυτές περιγράφονται στο 

Προσάρτημα 13 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ." της 

ΣΥ-ΤΠ. 

7. Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση, εν γένει, μέχρι και την τελική διάθεση των 

παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, υπολείμματα από καθαρισμό 
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δεξαμενών, λίπη κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας που θα απαιτηθούν 

κατά τη μεταφορά. 

8. Προμήθεια, μίσθωση, εγκατάσταση, διάθεση, λειτουργία και συντήρηση όλων των 

απαραίτητων μεταφορικών και φορτωτικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανημάτων 

και εξοπλισμού στο Κ.Ε.Λ.Ψ. ή και σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς μεταφόρτωσης για 

τη συνεχή και άρτια υλοποίηση της διαχείρισης της ξηραμένης ιλύος από την 

Ψυττάλεια στις εγκαταστάσεις θερμικής αξιοποίησής της. 

9. Αδειοδοτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις έναντι των οικείων αρμοδίων αρχών (μελέτες, 

πιστοποιητικά, τήρηση ημερολογίου, μητρώου κλπ.) στα πλαίσια της διαχείρισης της 

ξηραμένης ιλύος. 

10. Συλλογή, διαχείριση, μεταφορά και διάθεση εν γένει, μέχρι και την τελική αξιοποίηση 

της ξηραμένης ιλύος σε κατάλληλο αδειοδοτημένο αποδέκτη, λαμβάνοντας υπόψη 

κατά περίπτωση τα ειδικότερα οριζόμενα στο Προσάρτημα 3 της Σ.Υ. -Τ.Π. 

11. Παραγγελία, προμήθεια και διαχείριση εν γένει των απαιτούμενων ανταλλακτικών και 

διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

12. Παραγγελία, προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού σε όποιες μονάδες 

απαιτηθεί. 

13. Παραγγελία, προμήθεια και διαχείριση, των αναγκαίων χημικών, λιπαντικών και λοιπών 

αναλωσίμων απαραίτητων για τη λειτουργία του Κ.Ε.Λ.Ψ. Συμπεριλαμβάνονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω χημικά: 

 Βελτιωτικό καθίζησης για προσθήκη στις Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης, όπως 

ορίζεται στο Προσάρτημα 11 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ.". 

 Πολυηλεκτρολύτης για τη Μηχανική Πάχυνση της Περίσσειας Ενεργού Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για την Προαφυδάτωση της Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για τη Βαρυτική Πάχυνση της Πρωτοβάθμιας Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για την Αφυδάτωση της Ιλύος. 

 Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl), για τις Μονάδες Απόσμησης των Εγκαταστάσεων 

Προεπεξεργασίας Ακροκεράμου και της Μονάδας Απόσμησης των Βαρυτικών 

Παχυντών στην Ψυττάλεια. 

 Καυστικό Νάτριο (NaOH), για τις Μονάδες Απόσμησης των Εγκαταστάσεων 

Προεπεξεργασίας Ακροκεράμου και της Μονάδας Απόσμησης των Βαρυτικών 

Παχυντών στην Ψυττάλεια. 

 Θειικό Οξύ (H2SO4), για τη Μονάδα Απόσμησης των Βαρυτικών Παχυντών στην 

Ψυττάλεια. 

 Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl), για τη χλωρίωση Βιομάζας. 

 Καυστικό Νάτριο (NaOH), για τη Μονάδα Αποθείωσης του Βιοαερίου. 

 Χημικά πλύσης συστήματος υπερδιήθησης μεμβρανών. 
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 Θρεπτικά (P, N) για την ανάπτυξη και σταθεροποίηση μικροοργανισμών της 

βιολογικής βαθμίδας στις Μονάδες Αποθείωσης του Βιοαερίου. 

 Ασβέστης (Ca(OH)2), για την αποφυγή οχλήσεων από οσμές. 

 Χημικά Αναλώσιμα Αναλυτικού Εργαστηρίου. 

 Αναλώσιμα για τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας. 

14. Εξασφάλιση όλου του απαιτούμενου (από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τη ΣΥ-

ΤΠ) εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού για την άρτια εκτέλεση της 

σύμβασης. 

15. Εξασφάλιση όλου του απαιτούμενου (από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τη ΣΥ-

ΤΠ) κινητού ή σταθερού εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργαλείων ή συσκευών και 

εφοδίων, όπως ορίζεται στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

16. Εφαρμογή καθημερινού προγράμματος δειγματοληψιών και εργαστηριακών 

αναλύσεων για την υγιεινολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων στο αναλυτικό 

εργαστήριο του Κ.Ε.Λ.Ψ., σύμφωνα με το Προσάρτημα 12 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

17. Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων έκτακτων δειγμάτων (μέταλλα, διαλύτες, 

ορυκτέλαια), τα οποία λαμβάνονται κατά τη διαδικασία εισροών μη τυπικής σύστασης 

αστικών λυμάτων με μη αναμενόμενα χαρακτηριστικά (έντονη οσμή διαλυτών, 

σκούρο ή έντονο χρώμα λυμάτων κλπ.), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στο Προσάρτημα 12 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" της 

ΣΥ-ΤΠ. 

18. Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων από εξωτερικά Διαπιστευμένα Εργαστήρια 

για τις απαραίτητες αναλύσεις βλαπτικών παραγόντων όπως ορίζονται από το ΦΑΥ, σε 

δείγματα "αέρα" στις θέσεις εργασίας για Μερκαπτάνες, H2S, Αμίνες, Κετόνες, ΟΜΧ, e-

coli, κολοβακτηριοειδή, ζύμες – μύκητες και εντερόκοκκο.  

19. Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων από εξωτερικά Διαπιστευμένα Εργαστήρια 

για τις απαραίτητες αναλύσεις μικροβιολογικών παραγόντων, όπως ορίζονται από το 

ΦΑΥ και για τον προσδιορισμό παραμέτρων (μετάλλων κλπ.) σε δείγματα, τα οποία 

λαμβάνονται κατά τη μεταφορά της ξηραμένης ιλύος στους τελικούς αποδέκτες. 

20. Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων έκτακτων δειγμάτων, που λαμβάνονται 

κατά την διαδικασία καθαρισμών – συντήρησης εξοπλισμού, προκειμένου ο Ανάδοχος 

να χαρακτηρίσει και εν συνεχεία να διαχειριστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων, τα προϊόντα καθαρισμού - συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία αναφορικά με την διάθεσή τους. 

21. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τα συνεργεία 

συντήρησης – επισκευής, με μία πλήρη σειρά εργαλείων κατάλληλων για εργασία σε 

χώρους με κίνδυνο έκρηξης. 
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22. Προμήθεια, μίσθωση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων, σιλοφόρων, καδοφόρων κλπ. με τους 

χειριστές τους, που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

23. Στελέχωση και λειτουργία των δύο κυλικείων του Κ.Ε.Λ.Ψ. (ένα (1) στον Ακροκέραμο 

και ένα (1) στη Νήσο Ψυττάλεια). 

24. Συστηματικός καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του 

Κ.Ε.Λ.Ψ., καθώς επίσης και των περιφράξεων και του συστήματος απορροής των 

όμβριων από σκουπίδια και φερτά αντικείμενα, όπως περιγράφεται στη ΣΥ-ΤΠ. 

25. Συντήρηση όλων των χώρων πρασίνου του Κ.Ε.Λ.Ψ. (περιποίηση με χορτοκοπτικό, 

λίπανση, πότισμα, φύτευση νέων φυτών κλπ.), καθώς και των λοιπών ακάλυπτων 

χώρων του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

26. Διαχείριση και απομάκρυνση από το Κ.Ε.Λ.Ψ., μεγάλων ποσοτήτων καταργηθέντων 

υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται χρησιμοποιημένο πληρωτικό υλικό των μονάδων 

απόσμησης και των θερμικών οξειδωτών R.T.O., χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας 

από φίλτρα πριν τις αεριομηχανές) σε κατάλληλους ή/και πιστοποιημένους αποδέκτες 

/χώρους διάθεσης. 

27. Εξασφάλιση των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς (Πλωτό Σκάφος Μεταφοράς 

Προσωπικού και Ferry Boat για τη μεταφορά οχημάτων), όπως ορίζεται στο 

Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

28. Εξασφάλιση επίγειων μέσων μεταφοράς (Ι.Χ.) σε Νήσο Ψυτάλλεια, όπως ορίζονται 

στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

29. Εξασφάλιση ειδικών μέσων (ελικόπτερο, ρυμουλκό) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

κατά τις συνθήκες αποκλεισμού των θαλάσσιων οδών πρόσβασης, όπως ορίζεται στο 

Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

30.  Φύλαξη των εγκαταστάσεων σε 24-ωρη βάση. 

31. Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και υγείας στο Κ.Ε.Λ.Ψ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Προσάρτημα 8 "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" της ΣΥ-ΤΠ. 

32. Διατήρηση και διαχείριση της αποθήκης υλικών στον Ακροκέραμο και της αποθήκης 

που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στη Νήσο Ψυτάλλεια. 

33. Συντήρηση των αποθηκών προσωρινής αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος στη Νήσο 

Ψυτάλλεια. 

34. Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, τα πλωτά μέσα μεταφοράς, τη θέρμανση όλων 

των κτιρίων του Κ.Ε.Λ.Ψ., τη λειτουργία όλων των γεννητριών (Η/Ζ), το 

λεβητοστάσιο χώνευσης κλπ. 

35. Έλεγχος και συντήρηση Υποθαλάσσιων Αγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Προσάρτημα 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 
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36. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού και αναλώσιμα (γάντια μίας 

χρήσης, φίλτρα για μάσκες κλπ.) για την προστασία του προσωπικού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Προσάρτημα 8 "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" της ΣΥ-ΤΠ. 

37. Πιστοποίηση των ανυψωτικών μέσων (γερανογεφυρών) και των γεφυροπλαστιγγών 

στο Κ.Ε.Λ.Ψ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσάρτημα 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

38. Βαθμονόμηση/πιστοποίηση οργάνων του Κ.Ε.Λ.Ψ. όπως ορίζεται στο Προσάρτημα 2 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη και 

άρτια εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Διευκρινίζεται επίσης 

ότι:  

1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες ενεργειακής 

βελτιστοποίησης για τη μείωση της ετήσιας προμήθειας ενέργειας σύμφωνα με το 

Προσάρτημα 4 "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ.Ψ." και το Προσάρτημα 5 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

2. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες αναβάθμισης 

του Κ.Ε.Λ.Ψ. σύμφωνα με το Προσάρτημα 13 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

3. Οι δαπάνες για τα χημικά περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς και δεν προβλέπεται 

η αναπροσαρμογή τιμήματος λόγω διαφοράς στην κατανάλωση.  

4. Στις δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι νόμιμες προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται 

τις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του σε συνθήκες αποκλεισμού 

των θαλασσίων οδών πρόσβασης προς τη Νήσο Ψυτάλλεια. 

5. Η δαπάνη διαμόρφωσης και διατήρησης γραφείων του Αναδόχου, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 4 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της παρούσας περιλαμβάνεται στην τιμή 

προσφοράς.  

6. Ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα πρέπει να εγκαταστήσει σε χώρο επί της Νήσου 

Ψυτάλλειας αποθήκη υλικών για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και φύλαξης 

αναλωσίμων και εξοπλισμού. 

7. Ο Ανάδοχος επωμίζεται τις δαπάνες για τις ασφαλίσεις που αναλυτικά αναφέρονται 

στο Άρθρο 18 "ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ" της παρούσας.  

8. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται κάθε είδους τέλη, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, 

μεταφορικά έξοδα, εισφορές, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων όπως ισχύουν κατά 

την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που 

δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, και κάθε τέλος φόρο κλπ. που κατά 

νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Οι δαπάνες που καλύπτονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι: 
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1. Οι δαπάνες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, πόσιμου νερού και φυσικού αερίου 

βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

2. Οι δαπάνες που συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες, 

σεισμοί και λοιπές απρόβλεπτες καταστάσεις κλπ.), σύμφωνα και με το Άρθρο 1.13 

"ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" της ΣΥ-ΤΠ βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

3. Οι δαπάνες για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης εξοπλισμού, που δεν 

περιλαμβάνονται στο τίμημα της σύμβασης (Μείζονες Εργασίες Επισκευής - 

Αντικατάστασης Εξοπλισμού, όπως προσδιορίζονται στο Προσάρτημα 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας). 

4. Επισημαίνεται ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα έχει καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης σε 

ισχύ σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, για την υποδοχή των εσχαρισμάτων και άμμου στην 

ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και κατά συνέπεια θα επωμίζεται τα σχετικά τέλη υποδοχής και 

διάθεσης. 

Σχετικά με τις δαπάνες της Ε.ΥΔ.Α.Π. διευκρινίζονται: 

Οι αυξήσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής 

υπηρεσιών βαρύνουν τον Ανάδοχο, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο 

δημοσίευσης του Διαγωνισμού. Τυχόν μεταγενέστερες αυξήσεις, δεν επιβαρύνουν το 

τίμημα της παροχής υπηρεσιών κατά το ποσό της αύξησης. 

 

Άρθρο 4ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης παραλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. στην κατάσταση που αυτές θα βρίσκονται κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης ("ΩΣ ΕΧΟΥΝ") και αναλαμβάνει την ευθύνη να τις λειτουργεί 

και να τις συντηρεί χωρίς καμία επιφύλαξη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 

στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ, την οικονομική του προσφορά και τα λοιπά στοιχεία της 

σύμβασης. 

2) Η μεταβίβαση των καθηκόντων από τον Εγκατεστημένο στο νέο Ανάδοχο Λειτουργίας 

και Συντήρησης, θα γίνει την ημέρα έναρξης της Σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 10.1. της παρούσης χωρίς να προκληθούν διαταραχές στη λειτουργία του 

Κ.Ε.Λ.Ψ.  

3) Άμεσα με την πρόσκλησή του για υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

προετοιμάσει την ανάληψη των καθηκόντων του, να κινητοποιήσει και εγκαταστήσει το 

σύνολο του προσωπικού, να προσκομίσει στο Κ.Ε.Λ.Ψ. τα απαιτούμενα μέσα, εξοπλισμό, 

εφόδια, κλπ, να εξοικειωθεί με τις συνθήκες που επικρατούν στο Κ.Ε.Λ.Ψ., να 

εξοικειωθεί και να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες 

συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. και να προβεί στις απαιτούμενες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες εν γένει, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος να αναλάβει τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 

4) Με την υπογραφή της Σύμβασης η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα στοιχεία 

από τα Μητρώα των εργολαβιών κατασκευής των εγκαταστάσεων (σχέδια, κλπ) καθώς 
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και στοιχεία από τις συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. (Εγχειρίδια 

Λειτουργίας και Συντήρησης (ΕΛΣ) των κατασκευαστών του Η/Μ εξοπλισμού, τα 

προγράμματα λειτουργίας και συντήρησης τους, τους Φ.Α.Υ., τα Προγράμματα 

Ποιότητας, κλπ) και, εν γένει, κάθε διαθέσιμο στοιχείο που αφορά το Κ.Ε.Λ.Ψ. και 

κρίνεται χρήσιμο και αναγκαίο για την προετοιμασία του νέου Αναδόχου. 

5) Η Υπηρεσία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και θα διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο 

την εξοικείωση του Αναδόχου με τις Εγκαταστάσεις και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. 

6) Προκειμένου όπως προσδιοριστούν με σαφήνεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, ο 

Ανάδοχος, αναλαμβάνει τη Λ&Σ του Κ.Ε.Λ.Ψ., θα πραγματοποιηθεί απογραφή, με 

παράλληλη καταγραφή της κατάστασης, των εγκαταστάσεων και του ενσωματωμένου 

εξοπλισμού, των ανταλλακτικών, αναλώσιμων, εφοδίων, κλπ αντικειμένων που 

βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, της Ψυτάλλειας, της Σαλαμίνας και 

του φρεατίου μερισμού της Αγίας Άννας, που ανήκουν στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και θα 

παραλάβει ο Ανάδοχος. 

i. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα οριστεί επιτροπή από 

αντιπροσώπους της Υπηρεσίας και του Αναδόχου για την πραγματοποίηση της 

απογραφής. 

ii. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Το ακριβές πρόγραμμα και η διαδικασία 

της απογραφής θα αποφασισθεί από κοινού, από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 

iii. Με την ολοκλήρωση της απογραφής, θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης 

- παραλαβής από τους εκπροσώπους των δύο συμβαλλόμενων μερών. 

iv. Στην περίπτωση που κατά την απογραφή διαπιστωθούν σοβαρές βλάβες ή ελλείψεις 

ή αστοχίες στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, αυτές θα καταγραφούν σε 

κατάλογο που θα ενσωματωθεί στο πρωτόκολλο. 

v. Στον κατάλογο θα διαχωρίζονται οι "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ" (ΔΣ) περιπτώσεις 

(δηλ. βλάβες σε δευτερεύοντα εξοπλισμό ή σε εγκαταστάσεις που δεν επηρεάζουν 

την ομαλή και αποδοτική λειτουργία), από τις περιπτώσεις "ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ" (ΠΣ) (δηλ. σοβαρές βλάβες σε κύριο εξοπλισμό ή αστοχίες σε 

εγκαταστάσεις που είναι κρίσιμες για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία). 

vi. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., θα αναλάβει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις βλάβες και τις 

αστοχίες που θα διαπιστωθούν, με φροντίδα και δαπάνες της. 

vii. Η αποκατάσταση θα γίνει με βάση χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

οι αποκαταστάσεις "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ" (ΔΣ) να πραγματοποιηθούν άμεσα, 

το αργότερο εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης, ενώ οι "ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ" (ΠΣ) επισκευές εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. 

viii. Ρητά επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται να επικαλεστεί τις εργασίες 

αποκατάστασης ως λόγο μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα Λ&Σ και την αποδοτική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

7) Για αποδέκτες αξιοποίησης της ξηραμένης ιλύος εντός ή εκτός Ελλάδος ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλλει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις άδειες μεταφοράς και αξιοποίησης εντός 
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τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που οι άδειες 

αυτές δεν είναι στα ελληνικά θα πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά, είτε από Έλληνα 

δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από 

συμβολαιογραφικά συμφωνητικά συνεργασίας για τουλάχιστον ένα έτος, σύμφωνα με 

το Προσάρτημα 3 της παρούσας. Τα συμφωνητικά συνεργασίας και οι άδειες μεταφοράς 

και αξιοποίησης θα πρέπει να επανυποβάλλονται στην Υπηρεσία άμεσα, σε περίπτωση 

τροποποίησής ή λήξης τους. 

8) Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός (120) ημερών να 

εκπονήσει με δικές του δαπάνες, τεχνική έκθεση εκτίμησης της κατάστασης του συνόλου 

του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Η τεχνική έκθεση πρέπει να εκπονηθεί και να 

υπογραφθεί από ειδικούς ορκωτούς εκτιμητές και να κατατεθεί στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Αντίστοιχη τεχνική έκθεση από ειδικούς ορκωτούς εκτιμητές υποχρεούται να εκπονήσει ο 

Ανάδοχος και να καταθέσει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τρεις μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης.  

 

2 Άρθρο 5ο Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)  

5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ) 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

1) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα διαθέσει για χρήση από τον Ανάδοχο τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

Γραφεία - Χώροι Εξυπηρέτησης Προσωπικού:  

 Γραφεία του 1ου ορόφου, στο Νέο Κτίριο Διοίκησης στη Νήσο Ψυτάλλεια. 

 Αίθουσα επιφάνειας 110 τμ., στον 1ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου Διοίκησης Νήσο 

Ψυτάλλεια. 

Αποθήκες - Χώροι Συνεργείων - Εργαστήριο: 

 Αποθήκες συνολικής επιφάνειας 183 τμ, στον Ακροκέραμο. 

 Χώροι Συνεργείων συνολικής επιφάνειας περίπου 450 τμ στην Ψυτάλλεια. 

 Αίθουσα επιφάνειας 120 τμ, στο ισόγειο του Νέου Κτιρίου Διοίκησης στην Νήσο 

Ψυτάλλεια, προκειμένου να καταστεί αναλυτικό εργαστήριο. 

2) Στον Ανάδοχο θα παραχωρηθεί και η χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων στον 

Ακροκέραμο και την Ψυτάλλεια, με τους περιορισμούς και υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ. 

3) Επισημαίνεται ότι στον Ακροκέραμο δεν υπάρχει πλεόνασμα χώρου στα κτίρια της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τη στέγαση των υπηρεσιών και του προσωπικού που θα 

απασχολείται από τον Ανάδοχο στον Ακροκέραμο. Συνεπώς, στην περίπτωση που είναι 

απαραίτητο, ο Ανάδοχος θα πρέπει είτε να μισθώσει σχετικούς χώρους πλησίον του 

Κ.Ε.Λ.Ψ. από ιδιώτες, είτε να εγκαταστήσει με μέριμνα και δαπάνες του 

προκατασκευασμένα οικήματα (container ενδεικτικού τύπου ISOΒΟΧ) εντός του 

γηπέδου του Κ.Ε.Λ.Ψ. στον Ακροκέραμο. 

4) Τα προκατασκευασμένα οικήματα θα εγκατασταθούν στην περιοχή που βρίσκονται τα 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 41 

 

αντίστοιχα προκατασκευασμένα οικήματα του Προηγούμενου Αναδόχου Λειτουργίας και 

Συντήρησης, τα οποία θα έχουν απομακρυνθεί, το αργότερο, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την έναρξη της σύμβασης. 

5) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνη αποθήκη 

υλικών για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και φύλαξης αναλωσίμων και 

εξοπλισμού σε χώρο επί της Νήσου Ψυτάλλειας που θα του διαθέσει η Υπηρεσία, το 

αργότερο, εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

6) Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει και θα εξοπλίσει 

κατάλληλα τους χώρους και τις εγκαταστάσεις στέγασης καθώς και τα γραφεία του 

προσωπικού που θα μισθώσει/ εγκαταστήσει ο ίδιος, καθώς και τους χώρους που θα του 

παραχωρήσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

7) Ρητά επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργήσει, με δικές του δαπάνες, 

αναλυτικό εργαστήριο σε χώρο που διατίθεται στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης στην 

Ψυτάλλεια, σύμφωνα με το Προσάρτημα 12, "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ". 

8) Όλες οι τυχόν πρόσθετες απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (υπόστεγα, αποθήκες, 

συνεργεία, κλπ), θα εγκατασταθούν και εξοπλιστούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου, σε περιοχές που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα τύχουν της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

9) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων προσωπικού, αποθηκών, 

συνεργείων, εργαστηρίου, κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για 

τις οποίες ρητά καθορίζεται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ ότι θα καλύπτονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. 

10) Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας λόγω τυχούσας 

ανεπάρκειας των χώρων στέγασης προσωπικού, που θα του διαθέσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

5.2. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

1) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Ανάδοχο με την 

υπογραφή της Σύμβασης το σύνολο των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία του 

Κ.Ε.Λ.Ψ. (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κλπ) σε ισχύ και με επαρκές 

χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη τους. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώνει άμεσα στον 

Ανάδοχο προς γνώση και για τυχόν ενέργειές του τις σχετικές διαταγές και εντολές των 

διαφόρων Αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτή κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και αφορούν το Κ.Ε.Λ.Ψ. 

2) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου παρουσιαστεί η ανάγκη 

ανανέωσης, επανέκδοσης ή/και επικαιροποίησης (π.χ. λόγω τροποποιήσεων στις 

εγκαταστάσεις, αλλαγή κανονισμών, κλπ) ή ακόμα έκδοσης συμπληρωματικών αδειών, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει και με δικές του δαπάνες να προετοιμάσει έγκαιρα 

για υποβολή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους απαιτούμενους φακέλους και 

δικαιολογητικά (εκθέσεις, σχέδια και λοιπά στοιχεία) στο σύνολό τους, για λογαριασμό 
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της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες 

του, των κάθε είδους αδειών ή εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που επιβάλλονται 

από αστυνομικές, φορολογικές, εργασιακές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές κλπ διατάξεις 

ή κανονισμούς και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών 

που θα εκτελεί στα πλαίσια του συμβατικού του αντικειμένου. Προς τούτο ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή άλλου φορέα. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με 

αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία. Επισημαίνεται 

ειδικότερα η ανάγκη εξασφάλισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων αδειών εργασίας 

και ασφάλισης για το προσωπικό του και των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση 

δρομολογίων από τα πλωτά μεταφορικά μέσα. 

4) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 

Διοικητικής Αρχής, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή της κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που της 

επιτρέπει ή της επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας 

διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

5) Δε χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών μέσων που χρησιμοποιεί για τη σύμβαση. Κάθε 

τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, από οποιαδήποτε 

από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτει προς όφελος της. 

6) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο 

φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία 

 

5.3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι 

τυχόν σύμβουλοι της και το προσωπικό τυχόν υπεργολάβων, που θα εργάζονται για 

λογαριασμό της στην περιοχή του Κ.Ε.Λ.Ψ., θα συνεργάζονται αρμονικά με τον Ανάδοχο στα 

πλαίσια της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ. 

Μια φορά, τουλάχιστον, ανά 12μηνο ή συχνότερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή του 

Διευθυντή Έργου ή του Αναπληρωτή του, των Συντονιστών της Λ&Σ των εγκαταστάσεων, 

των Εμπειρογνωμόνων (εφόσον χρειαστεί ανάλογα με τα θέματα που θα εξετάζονται) και 

Αντιπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και συμβούλων της εφόσον υπάρχουν. 

Στη σύσκεψη αυτή θα αποτιμάται η συνολική απόδοση των εγκαταστάσεων, θα εξετάζονται 
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προβλήματα που τυχόν θα έχουν ανακύψει και θα λαμβάνονται αποφάσεις για την καλύτερη 

λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

 

5.4. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

1) Αποζημιωτικές απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. απορρέουσες από υπαίτια συμπεριφορά του 

Αναδόχου θα γνωστοποιούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο εγγράφως 

και τεκμηριωμένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, που απορρέουν ρητά από τη Σύμβαση, οι οποίες αυτονόητα θα 

τακτοποιούνται αυτόματα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ μέρους της 

Υπηρεσίας, όπως π.χ. περιπτώσεις επιβολής προστίμων ή/και ποινικών ρητρών στον 

Ανάδοχο. 

2) Η ειδοποίηση θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά 

τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το γεγονός ή οι περιστάσεις που 

στοιχειοθετούν την αξίωσή της και μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες που καθορίζονται 

στην παρούσα ή/και στις ισχύουσες διατάξεις. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι 

σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που 

παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει το 

δικαίωμα: 

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή 

προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

 να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια της, είτε 

 να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον 

Ανάδοχο, των οφειλομένων ποσών. 

4) Ρητά επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που λόγω αμέλειας ή πλημμελούς άσκησης των 

καθηκόντων ή με ευθύνη γενικότερα του Αναδόχου, επιβληθούν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

πρόστιμα από τα αρμόδια όργανα και ελεγκτικές αρχές για παραβιάσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πχ πρόκληση ρύπανσης στο περιβάλλον), η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

θα παρακρατεί από τις μηνιαίες πληρωμές του Αναδόχου το αντίτιμο των προστίμων. Σε 

περίπτωση οριστικής επιβολής των προστίμων, τα ποσά που θα έχουν παρακρατηθεί από 

τον Ανάδοχο δε θα του καταβληθούν αλλά θα αποτελέσουν επιβολή ποινικής ρήτρας για 

την πληρωμή των προστίμων.  
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3 Άρθρο 6ο Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

6.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

1) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την Υπηρεσία Κ.Ε.Λ. Ψυτάλλειας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) Η Υπηρεσία διοικεί, 

παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση των όρων της Σύμβασης, εκπροσωπείται 

δε από το προσωπικό επίβλεψης, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, (Προϊστάμενος Επίβλεψης). Ο Ανάδοχος υπόκειται στον 

έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους 

επιβλέποντες και όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας, στους συμβούλους που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη 

συνδράμουν, καθώς και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική 

έγκριση για τους οποίους θα ενημερώνει τον Ανάδοχο.  

2) Η Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την υλοποίηση των εργασιών της Σύμβασης, τα οποία στη συνέχεια θα 

καλούνται "ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ".  

3) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους 

ισχύοντες νόμους. 

 

6.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες ή προφορικές 

εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την έγκαιρη, άρτια και έντεχνη εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του. 

 

4 Άρθρο 7ο Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

7.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την περίοδο παροχής υπηρεσιών, να αναλάβει τις παρακάτω 

βασικές υποχρεώσεις: 

1) Τη συνεχή λειτουργία (επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα) των εγκαταστάσεων 

του Κ.Ε.Λ.Ψ. με τον πλέον αποδοτικό τρόπο σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του 

Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ και το 

Προσάρτημα 11"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

2) Τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ., το συντονισμό της προμήθειας 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων και τη θέση σε εφαρμογή του προγράμματος 

συντήρησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

3) Την παραγωγή της ξηραμένης ιλύος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 3 

"ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 
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4) Τη διαχείριση της ξηραμένης ιλύος (κατά τη συμβατική διάρκεια των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 3 "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

5) Τη σταδιακή επίτευξη μείωσης της ετήσιας προμήθειας ενέργειας στο Κ.Ε.Λ.Ψ., με 

υλοποίηση εργασιών προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

Προσάρτημα 4 "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ.  

6) Τη υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών ενεργειακής βελτιστοποίησης στο Κ.Ε.Λ.Ψ. 

και τη θέση των σχετικών εγκαταστάσεων σε αποδοτική λειτουργία όπως αυτές 

περιγράφονται στο Προσάρτημα 5 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

7) Την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών αναβάθμισης του Κ.Ε.Λ.Ψ. και τη θέση των 

σχετικών εγκαταστάσεων σε αποδοτική λειτουργία, όπως αυτές περιγράφονται στο 

Προσάρτημα 13 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

8) Τη διάθεση έμπειρου προσωπικού για την άρτια εκτέλεση των Συμβατικών υποχρεώσεων 

με βάση τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 

εργασιακές συνθήκες που καθορίζονται στο Προσάρτημα 6 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" 

της ΣΥ-ΤΠ. 

9) Τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με 

όσα καθορίζονται στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

10) Τη διάθεση πλωτών μέσων μεταφοράς προσωπικού και οχημάτων, χερσαίων μέσων 

μεταφοράς καθώς και τη διάθεση ειδικών μέσων μεταφοράς (ελικόπτερο, ρυμουλκό) σε 

έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 

11) Την λήψη όλων των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των τρίτων, 

σύμφωνα με τις αρχές, τη Νομοθεσία και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Προσάρτημα 8 

"ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" της ΣΥ-ΤΠ. 

12) Την εφαρμογή προγράμματος ποιοτικού ελέγχου κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που ορίζονται στο Προσάρτημα 9 "ΈΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

13) Την τήρηση ημερολογίου, την υποβολή δελτίων, εκθέσεων και αναφορών, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 10 "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" της ΣΥ-ΤΠ. 

14) Την λειτουργία συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στο Προσάρτημα 10 "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" της ΣΥ-ΤΠ. 

15) Τη λειτουργία του αναλυτικού εργαστηρίου και την υγιεινολογική παρακολούθηση της 

εγκατάστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 12 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" της ΣΥ-ΤΠ. 
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16) Όλα τα αρχεία θα παραδίδονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή και με 

ηλεκτρονική υπογραφή όταν απαιτηθεί. 

17) Την πραγματοποίηση και παράδοση στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. πλήρους απογραφής, με 

παράλληλη καταγραφή της κατάστασης, των εγκαταστάσεων και του ενσωματωμένου 

εξοπλισμού, των ανταλλακτικών, αναλώσιμων, εφοδίων, κλπ αντικειμένων που 

βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, της Ψυτάλλειας, της Σαλαμίνας και 

του θαλάμου μερισμού της Αγίας Άννας, που ανήκουν στην κυριότητά της και αφορούν 

το αντικείμενο της Σύμβασης. 

 

7.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

1) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή προσφοράς και η υπογραφή της 

σύμβασης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 

i. Έχει επισκεφθεί και έχει αξιολογήσει την κατάσταση των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

ii. Αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. με τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", δηλαδή στην κατάσταση που θα 

βρίσκονται κατά την ημερομηνία έναρξης της συμβατικής περιόδου και κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 

"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ", στο Άρθρο 7 "Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ" και στο Προσάρτημα 2 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

iii. Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών και των όρων της 

σύμβασης. 

iv. Γνωρίζει τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες οι 

οποίες θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του Κ.Ε.Λ.Ψ. από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. ή από τυχόν άλλους εργολήπτες, και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν 

με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις υπηρεσίες και εργασίες που θα 

πραγματοποιεί και την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης. 

v. Έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τη 

λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Λ.Ψ. που έθεσε η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη διάθεσή 

του, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και τα στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται στο Φάκελο της Δημοπρασίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα 

να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες 

και τους όρους της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

2) Επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 

ώστε να μην παρεμποδίζεται ή δυσχεραίνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο η ομαλή 

διεξαγωγή τυχόν προγραμματισμένων ή έκτακτων εργασιών από το προσωπικό της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή ιδιώτες και επιχειρήσεις για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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3) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 

Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας 

εξαιτίας αυτού του λόγου. 

4) Σε περίπτωση που έργα ή/και εξοπλισμός εγκαθίστανται στο Κ.Ε.Λ.Ψ. στο πλαίσιο άλλης 

σύμβασης / άλλων συμβάσεων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα εξασφαλίσει την εγκατάσταση 

ξεχωριστών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου τα εν λόγω έργα ή/και 

εξοπλισμός να μην λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της Ποσοστιαίας Μείωσης 

Ετήσιας Προμήθειας Ενέργειας σύμφωνα με το Προσάρτημα 4 της ΣΥ-ΤΠ. 

 

7.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

1) Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι το συμβατικό τίμημα 

επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

2) Ο Ανάδοχος αποδέχεται επίσης, ότι έχει συνεκτιμήσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους 

και όλες τις συνθήκες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της προσφοράς του και ιδιαίτερα 

τις απαιτούμενες δαπάνες εγκατάστασής του επί τόπου του Κ.Ε.Λ.Ψ. και προετοιμασίας 

του, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεών του κατά την 

ημέρα έναρξης της Σύμβασης. 

 

7.4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην Διακήρυξη. 

 

7.5. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1) Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα 

αναλάβει τα καθήκοντά του ο Διευθυντής Έργου που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος με την 

προσφορά του. 

2) Ο Διευθυντής, όπως και ο αναπληρωτής του, οφείλουν να ομιλούν, διαβάζουν και 

γράφουν άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα διαθέσει, 

με ευθύνη και δαπάνες του, μόνιμο διερμηνέα. 

3) Ο Διευθυντής θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για την υπόψη σύμβαση. Όταν ο 

Διευθυντής απουσιάζει, θα ειδοποιείται σχετικά η Επίβλεψη και θα τον αντικαθιστά ο 

αναπληρωτής του, που θα πρέπει να έχει δηλωθεί και να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

4) Ο Διευθυντής θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 

εκπροσωπεί τον Ανάδοχο για όλα τα θέματα που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
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παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του Κ.Ε.Λ.Ψ. και της υπογραφής κάθε 

εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

(παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

5) Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση της 

λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. και για τη λήψη και εφαρμογή των 

απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και 

κάθε τρίτου. Συνεπώς, ο Διευθυντής πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη 

δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο 

αναπληρωτής του. 

6) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των ανωτέρω υπευθύνων σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του και ο Ανάδοχος 

παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

7) Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος του Διευθυντή Έργου να εκπληρώνει τα καθήκοντά 

του θα πρέπει να αναπληρωθεί από Διπλωματούχο Μηχανικό Ανώτατης Σχολής όμοιας 

γενικής και ειδικής εμπειρίας στη διεύθυνση της λειτουργίας και συντήρησης 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων συναφών με το Κ.Ε.Λ.Ψ.. 

8) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου αντικαταστάτη, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που 

θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη 

κρίση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την 

οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα ή εμπειρία και συνεπώς δεν 

είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. 

 

7.6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ. 

1) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σύνολο των υφιστάμενων έργων 

υποδομής δικαιοδοσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (δρόμοι, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλπ) στον 

Ακροκέραμο και την Ψυτάλλεια, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του προσωπικού και 

του εξοπλισμού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, τα απαιτούμενα 

πλωτά μέσα για τη μεταφορά προσωπικού, εξοπλισμού, οχημάτων και εφοδίων στη νήσο 

Ψυτάλλεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

3) Τυχόν πρόσθετες εγκαταστάσεις ή μέσα που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση 

ασφαλούς προσπέλασης και για τη μετακίνηση και κυκλοφορία του προσωπικού, των 

οχημάτων και των μηχανημάτων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ., θα 

κατασκευασθούν, διατεθούν και θα συντηρούνται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

4) Στην περίπτωση που για λογαριασμό του Αναδόχου, οχήματα μεταφέρουν υλικά, 

εξοπλισμό, κλπ από υφιστάμενες δημόσιες οδούς προς τον Ακροκέραμο, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και τα λοιπά μεταφορικά μέσα που 
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θα κινούνται σε δημόσιες οδούς δε θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και 

φορτίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εμπόδια 

στην ομαλή κυκλοφορία, κίνδυνοι ατυχημάτων και βλάβες στις οδούς. 

5) Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή κάθε βλάβης 

ή ασυνήθιστης φθοράς στις υποδομές, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τους δρόμους και τα 

τεχνικά έργα κάθε φύσης στην περιοχή του Κ.Ε.Λ.Ψ., από τη χρήση για τις ανάγκες του. 

6) Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις υφιστάμενες υποδομές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το 

δικαίωμα να εκτελέσει τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό 

του Αναδόχου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως προς την 

εφαρμογή πρόσθετων κυρώσεων κατά του Αναδόχου. 

7) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών 

του οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες 

ασφαλτοστρωμένες οδούς, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα 

ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, 

λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών 

σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς. 

8) Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι καμιά εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 

τμήματος διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης δεν 

επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον 

Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

9) Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών 

/ ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου 

συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή 

συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου/ων. 

10) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους/ 

περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. 

 

7.7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ.Ψ. 

1) Όλοι οι εργαζόμενοι στο Κ.Ε.Λ.Ψ. θα εφοδιαστούν με πλαστικοποιημένη κάρτα εισόδου. 

Στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, η επωνυμία της 

Επιχείρησης στην οποία εργάζεται και θα περιλαμβάνει φωτογραφία του. Στην πίσω όψη 

θα υπάρχει σφραγίδα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ότι η κάρτα του εργαζόμενου έχει 

εγκριθεί. 

2) Για την πραγματοποίηση επισκέψεων στις εγκαταστάσεις ΚΕΛΨ, θα δίδεται ειδική άδεια 

από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή τον Επιβλέποντα Μηχανικό ή τον 

αναπληρωτή του. Όλοι οι επισκέπτες θα λαμβάνουν κατά την είσοδό τους στο Κέντρο 

κάρτα εισόδου, η οποία θα αναγράφει "ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ", αφήνοντας στη φύλαξη την 

αστυνομική τους ταυτότητα, θα τη φέρουν πάνω τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επίσκεψης και θα την επιστρέφουν στη φύλαξη κατά την έξοδό τους από το Κέντρο, 
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παίρνοντας πίσω την αστυνομική τους ταυτότητα. Πριν την επίσκεψη θα συντάσσεται 

πρόγραμμα επίσκεψης στο οποίο θα αναφέρονται η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι 

επισκέπτες, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρηθούν καθώς και ο 

αριθμός των επισκεπτών. 

3) Ο Ανάδοχος, το προσωπικό και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον 

Κανονισμό Εισόδου και Εξόδου του Κ.Ε.Λ.Ψ., όπως θα βρίσκεται σε ισχύ κατά τη 

συμβατική περίοδο, με τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. 

4) Θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας Κ.Ε.Λ.Ψ., όλα τα στοιχεία που τηρούνται 

καθημερινά στην πύλη εισόδου του Κ.Ε.Λ.Ψ. στον Ακροκέραμο. Η είσοδος των 

επισκεπτών του Κ.Ε.Λ.Ψ. θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις 

γραμματείες των Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του Αναδόχου Λειτουργίας και 

Συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. για επιβεβαίωση της άδειας εισόδου. 

5) Για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., (δολιοφθορά 

κλπ), από υπαιτιότητα, αμέλεια ή παράληψη των φυλάκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει πλήρη αποζημίωση για την πλήρη αποκατάσταση αυτής. 

 

7.8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1) Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να εξασφαλίσει και να μεταφέρει 

επί τόπου του Κ.Ε.Λ.Ψ. όλα τα απαραίτητα εφόδια, μηχανήματα, πλωτά και επίγεια μέσα 

μεταφοράς, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την 

έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. και μεταφοράς και διάθεσης της ξηραμένης ιλύος. 

Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, 

εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού, τον έλεγχο 

της λειτουργίας, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάσταση τους, προκειμένου 

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 

2) Κατ' ελάχιστο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για αποκλειστική χρήση στο 

Κ.Ε.Λ.Ψ. τα μηχανήματα, οχήματα - μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό που 

αναφέρονται στο Προσάρτημα 7 "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ, με εξαίρεση τα ειδικά μέσα 

(ελικόπτερο, ρυμουλκό) που χρησιμοποιούνται μόνο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

3) Στην περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή 

επαρκή τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και τα λοιπά μέσα που διατίθενται από τον 

Ανάδοχο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της 

Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

4) Το σύνολο του εξοπλισμού, τα μηχανήματα, τα οχήματα, κλπ μέσα που θα χρησιμοποιεί 

ο Ανάδοχος και απαιτούνται για τη Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων του 
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Κ.Ε.Λ.Ψ., θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα και θα βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση. 

5) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί εγκαίρως και πάντως πριν την έναρξη χρήσης του 

εξοπλισμού στο Κ.Ε.Λ.Ψ, πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις σχετικές 

άδειες, πιστοποιητικά ελέγχου, ασφάλειες, κλπ, στην Υπηρεσία. 

 

7.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που καθορίζονται 

σύμφωνα με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2009 ή ισοδύναμου. 

1) Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος έναντι του νόμου για την 

εκπλήρωση κάθε όρου ή απαίτησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος που προκύπτει από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Κ.Ε.Λ.Ψ. καθώς 

και από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς γενικότερα. 

2) Με την υπογραφή της σύμβασης, η Υπηρεσία θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου το 

σύνολο των αδειών και εγγράφων που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.Ψ., συμπεριλαμβανομένης της ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών 

όρων, όπως θα ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

3) Βασική απαίτηση, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η επίτευξη της 

απαιτούμενης, από την απόφαση Π.Ο., ποιότητας των δευτεροβάθμιων εκροών, καθώς 

και η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την απόφαση Π.Ο. και την παρούσα 

ΣΥ-ΤΠ, οι οποίοι αφορούν τον περιορισμό έκλυσης οσμών και ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 

4) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται η πρόκληση οχλήσεων 

στους περιοίκους καθώς και η ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος και 

της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Κ.Ε.Λ.Ψ. γενικότερα. 

5) Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει κάθε λειτουργικό ή 

προστατευτικό - αποτρεπτικό μέτρο, ώστε η έκλυση οσμών, καπνού και σκόνης καθώς 

και η δημιουργία θορύβου κατά τη λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων να 

περιορίζεται σε απολύτως αποδεκτά και ανεκτά επίπεδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες νομοθεσίες. 

6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα τυχόν πρόσθετα ή συμπληρωματικά μέτρα και 

να συμμορφώνεται με τις συστάσεις ή οδηγίες που θα του κοινοποιούνται από την 

Υπηρεσία ή τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους της Περιφέρειας, και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

7) Όσον αφορά στη διαχείριση της ξηραμένης ιλύος, θα διατίθεται σε κατάλληλες 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις υποδοχής για θερμική αξιοποίηση. Διευκρινίζεται ότι ως 

θερμική αξιοποίηση της ξηραμένης ιλύος εννοείται η διάθεσή της ως καύσιμο σε 

τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής οικοδομικών υλικών, εργοστάσια 
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παραγωγής ενέργειας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις άδειες του τελικού 

αποδέκτη στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για έγκριση.  

8) Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, εκτός όσων 

αναφέρονται στους εγκεκριμένους Π.Ο., θα τηρούνται επιπρόσθετα οι παρακάτω όροι: 

i. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, βαρέα στερεά κλπ) θα 

διατίθενται στους αδειοδοτημένους αποδέκτες που θα υποδείξει και θα εξασφαλίσει η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι 

αδειοδοτημένοι αποδέκτες που έχει υποχρέωση να υποδείξει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., δεν 

δέχονται να παραλάβουν τα παραπροϊόντα ή έχουν σταματήσει να λειτουργούν. 

ii. Επισημαίνεται ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα έχει σύμβαση σε ισχύ με τον ΕΔΣΝΑ καθ’ όλη 

τη διάρκεια της Σύμβασης για την υποδοχή των εσχαρισμάτων άμμου και των βαρέων 

στερεών σε ΟΕΔΑ και κατά συνέπεια θα επωμίζεται τα τέλη υποδοχής και διάθεσης. 

iii. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη απορριμμάτων, νερών πλύσης, ορυκτελαίων, 

λιπαντικών και χημικών ουσιών στο έδαφος ή τη θάλασσα. Τα ανωτέρω απόβλητα θα 

συγκεντρώνονται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται 

για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά, στους χώρους συντήρησης μηχανικού 

εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών 

μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 

iv. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση χημικών, καυσίμων 

κλπ με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

v. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά σε 

κατάλληλο χώρο των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. τόσο στη Ν. Ψυττάλεια όσο και 

στον Ακροκέραμο, όλων των απορριμμάτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις των 

χώρων ευθύνης του (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων ευθύνης του 

στη Σαλαμίνα). Η τελική αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται είτε από 

απορριμματοφόρα του Δήμου ή από απορριμματοφόρα ιδιωτικής εταιρίας που εκτελεί 

τη δραστηριότητα αυτή. 

vi. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση, εν γένει, μέχρι και 

την τελική διάθεση- αξιοποίηση των λιπών και ελαίων που προκύπτουν ως 

παραπροϊόντα επεξεργασίας σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα 

μέτρα προστασίας που θα απαιτηθούν κατά τη μεταφορά. 

9) Όσον αφορά στη διαχείριση καταργηθέντων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: 

χρησιμοποιημένο πληρωτικό υλικό των μονάδων απόσμησης και των θερμικών 

οξειδωτών R.T.O., χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας από φίλτρα πριν τις 

αεριομηχανές) θα διατίθενται σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις υποδοχής. 

10) Όσον αφορά στη διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, ελαστικών, υγρών – 

στερεών αποβλήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, λαμπτήρων, μικρών 

συσσωρευτών - ΑΦΗΣ, συσσωρευτών, παλετών, πλαστικών υλικών, χαρτιού, 

αλουμινίου, παλαιών μετάλλων – σιδήρου (scrap), toner, δοχείων από μελάνια, 

διαλυτών, χρωμάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ιατρικών αποβλήτων 

κλπ υλικών θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους και να αποστέλλονται προς 

κατάλληλη επεξεργασία (ανακύκλωση, αναγέννηση, αναγόμωση, καταστροφή κλπ) σε 
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κατάλληλους αδειοδοτημένους φορείς. Μέχρι στις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους θα 

υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά (σε μορφή Excel) από τον Ανάδοχο στην 

Υπηρεσία κατάλογος των παραχθέντων αποβλήτων στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών 

Λ&Σ του ΚΕΛΨ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος με την μορφή συμπληρωμένου 

αρχείου "ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ" όπως αυτό θα βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου, συνοδευόμενο από όλα τα παραστατικά στοιχεία 

προκειμένου η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να τα συμπεριλάβει στην ετήσια Έκθεση Παραγωγού 

Αποβλήτων 

11) Η χρήση επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών, θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική 

έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί. 

12) Χρήση εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται 

στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην κείμενη νομοθεσία. 

 

7.10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

1) Ο Ανάδοχος, αφού ενημερωθεί από την Υπηρεσία για τις σχετικές συμβάσεις που έχει 

υπογράψει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με το ΔΕΔΔΗΕ/ΛΑΓΗΕ για την προμήθεια και εξαγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, και τον Πάροχο Φ.Α. για την προμήθεια φυσικού αερίου για τη 

λειτουργία του αεριοστροβίλου και τις ανάγκες της Μονάδας Ξήρανσης, του ατμολέβητα, 

και τις ανάγκες για λειτουργία σε "ISLAND MODE" θα αναλάβει την υποχρέωση να 

υποστηρίζει την Υπηρεσία διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, κατάλληλο 

προσωπικό για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών των στοιχείων και εξοπλισμό για την 

κάλυψη των υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στις σχετικές με τις ανωτέρω συμβάσεις 

διαδικασίες. 

2) Η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα βαρύνει την 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μείωση 

των σχετικών καταναλώσεων και την εν γένει αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας 

στο Κ.Ε.Λ.Ψ. και θα ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία. 

3) Η παροχή πόσιμου νερού μέχρι τα όρια του Κ.Ε.Λ.Ψ. θα γίνεται με μέριμνα της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε., η οποία θα επωμίζεται τη δαπάνη της κατανάλωσης. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να 

περιορίζει την κατανάλωση πόσιμου νερού και να αξιοποιεί, στο μεγαλύτερο εφικτό 

βαθμό, κατάλληλα επεξεργασμένα λύματα για τις χρήσεις εντός του Κ.Ε.Λ.Ψ. Επιπλέον θα 

γίνεται από τον Ανάδοχο καθημερινή καταγραφή της συνολικής ημερήσιας ποσότητας 

καθώς και των επιμέρους καταναλώσεων πόσιμου νερού στο Κ.Ε.Λ.Ψ., ώστε να 

εντοπίζονται άμεσα τυχόν διαρροές στα δίκτυα πόσιμου νερού αλλά και για την 

ορθολογικότερη χρήση του νερού, ενημερώνοντας καθημερινά την Υπηρεσία με τις 

ημερήσιες επιμέρους καταναλώσεις και την συνολική ημερήσια κατανάλωση πόσιμου 

νερού. 

4) Σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τo ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος 

θα προβαίνει στις προβλεπόμενες από το Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης ενέργειες και 
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θα επιτηρεί και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των εφεδρικών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ) και των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος UPS, για την όσο το δυνατόν ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του 

Κ.Ε.Λ.Ψ. Σε περιπτώσεις δε, που απαιτείται η λειτουργία του αντλιοστασίου εισόδου για 

την αποφυγή υπερχείλισης στον Ακροκέραμο, θα παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική 

ισχύ σε αυτό, μέσω της λειτουργίας των συστημάτων Σ.Η.Θ.Ε. 1, Σ.Η.Θ.Ε. 2, Σ.Η.Θ.Ε. 3 

ή και συνδυασμό αυτών, σε κατάσταση νησιδοποίησης ("ISLAND MODE"). 

5) Σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τον Πάροχο Φυσικού Αερίου, 

ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης 

ενέργειες, ώστε να τηρούνται οι όροι ασφάλειας για τη Μονάδα Ξήρανσης. 

6) Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες, θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, τη σύνδεση των εξωτερικών γραμμών που θα 

χρειαστεί στα γραφεία του. 

7) Η συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων παροχής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού που βρίσκονται εντός των ορίων του Κ.Ε.Λ.Ψ., θα 

γίνεται με αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

Όλες οι δαπάνες του παρόντος Άρθρου που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου δε θα 

πληρωθούν ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στην προσφορά του 

Αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης. 

 

7.11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

1) Η προμήθεια και διαχείριση των αναλώσιμων της συντήρησης (λιπαντικά, κλπ), θα γίνεται 

με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

2) Η προμήθεια και διαχείριση των απαιτούμενων χημικών (πολυηλεκτρολύτης, χημικά 

πρόσθετα επεξεργασίας, χημικά απόσμησης, κλπ) και λοιπών χημικών αναλώσιμων που 

αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του 

Αναδόχου. 

Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω χημικά: 

 Βελτιωτικό Καθίζησης για προσθήκη στις Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης. 

 Πολυηλεκτρολύτης για τη Μηχανική Πάχυνση της Δευτεροβάθμιας Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για τη Βαρυτική Πάχυνση της Πρωτοβάθμιας Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για την Προαφυδάτωση της Ιλύος. 

 Πολυηλεκτρολύτης για την Αφυδάτωση της Ιλύος. 

 Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl), για τις Μονάδες Απόσμησης των Εγκαταστάσεων 

Προεπεξεργασίας Ακροκεράμου και τη Μονάδα Απόσμησης των Βαρυτικών Παχυντών 

στην Ψυττάλεια. 

 Καυστικό Νάτριο (NaOH), για τις Μονάδες Απόσμησης των Εγκαταστάσεων 

Προεπεξεργασίας Ακροκεράμου και τη Μονάδα Απόσμησης των Βαρυτικών Παχυντών 

στην Ψυτάλλεια. 
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 Θειικό Οξύ (H2SO4), για τη Μονάδα Απόσμησης των Βαρυτικών Παχυντών στην 

Ψυτάλλεια. 

 Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl), για τη χλωρίωση Βιομάζας. 

 Καυστικό Νάτριο (NaOH), για τη Μονάδα Αποθείωσης του Βιοαερίου.  

 Θρεπτικά (P, N) για την ανάπτυξη και σταθεροποίηση μικροοργανισμών της 

βιολογικής βαθμίδας στη Μονάδα Αποθείωσης του Βιοαερίου.  

 Ασβέστης (Ca(OH)2), για την αποφυγή οχλήσεων από οσμές. 

 Χημικά Αναλώσιμα Αναλυτικού Εργαστηρίου. 

 Αναλώσιμα για τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας. 

 

7.12. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, να προβαίνει στην 

τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των εργασιών, προειδοποιητικών, 

ρυθμιστικών και πληροφοριακών σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, και να επιμελείται 

της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται 

υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν 

(FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 

7.13. ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ. 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, τον εξοπλισμό, 

ανταλλακτικά, εργαλεία, αναλώσιμα, υλικά κλπ που θα παραλάβει, κατά την 

εγκατάσταση του, από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και αυτά που θα προμηθεύεται και θα 

χρησιμοποιεί στο Κ.Ε.Λ.Ψ. κατά τη συμβατική περίοδο. 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. και να απαγορεύει 

την είσοδο σε άτομα μη έχοντα εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για 

οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στην περιοχή των εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό, 

θα χρησιμοποιούνται φύλακες σε 24ωρη βάση στη βόρεια πύλη του Ακροκεράμου, στην 

Νήσο Ψυτάλλεια, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛΨ στην Κυνόσουρα στην νήσο Σαλαμίνα 

και όπου αλλού παρίσταται ανάγκη. Επιπλέον, η φύλαξη των εγκαταστάσεων του 

Ακροκεράμου και της Νήσου Ψυτάλλειας θα γίνεται και με εποχούμενη παρακολούθηση 

(4τροχο κλειστό αυτοκίνητο). 

3) Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, για την περισυλλογή αδέσποτων ή και επικίνδυνων ζώων συντροφιάς από 

τους αρμόδιους φορείς. 

Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 
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7.14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η επάνδρωση, λειτουργία και συντήρηση 

των δυο (2) κυλικείων, τα οποία βρίσκονται το πρώτο στην Ψυτάλλεια και το δεύτερο στον 

Ακροκέραμο, σε μόνιμη βάση και ωράριο λειτουργίας από 7:00 έως 16:00 πλην Σαββάτου και 

Κυριακής και επισήμων Αργιών. Τα δυο (2) αυτά κυλικεία θα υπόκεινται στον έλεγχο της 

Υπηρεσίας ως προς την υγιεινή και την καθαριότητα, την ποιότητα, την πληρότητα, τις τιμές 

των προσφερομένων ειδών και γευμάτων και τον επαρκή αριθμό μερίδων γεύματος 

ημερησίως, τις οποίες θα διαθέτουν για κατανάλωση στο προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., του 

Αναδόχου και τρίτους σε τιμές κόστους.  

 

7.15. ΜΗΤΡΩΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

7.15.1. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση: 

1) να διατηρεί πλήρες αρχείο με το σύνολο των πληροφοριών, εγγράφων και στοιχείων που 

αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ και τα προσαρτήματά της, καθώς και όλων των 

σχεδίων "ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ" και των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης όλων των 

νέων έργων που θα ενσωματωθούν στις εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

2) να συντάσσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και να διατηρεί πλήρες αρχείο για τυχόν 

δειγματοληψίες, αναλύσεις, έρευνες ή μελέτες που εκπονεί στα πλαίσια των συμβατικών 

του υποχρεώσεων ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Το ακριβές περιεχόμενο, ο τρόπος παρουσίασης και ταξινόμησης και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια που αφορά στην αρχειοθέτηση και παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων, να 

έχουν συμφωνηθεί από κοινού από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ. 

Το Μητρώο να είναι διαρκώς διαθέσιμο και να παραδοθεί στην Υπηρεσία με τη λήξη της 

συμβατικής περιόδου και το οποίο θα είναι προαπαιτούμενο για την έγκριση και την 

πληρωμή του τελευταίου λογαριασμού. 

Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών, θα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για 

την οριστική παραλαβή της σύμβασης. 

 

7.15.2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την ΔΥ είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο Λειτουργίας 

και Συντήρησης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσάρτημα 10.  

Στο ημερολόγιο, το οποίο θα τηρείται από τον Ανάδοχο, θα καταγράφονται ενδεικτικά:  

 η τμηματική εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης,  

 η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,  
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 στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν,  

 τυχόν χρησιμοποιούμενα μηχανήματα ,  

 τα προσκομιζόμενα υλικά ,  

 οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο,  

 οι εντολές και παρατηρήσεις της Επίβλεψης,  

 τα τυχόν έκτακτα περιστατικά  

 οι ποιοτικές παράμετροι λειτουργίας,  

 τα αποτελέσματα των αναλύσεων  

 ενέργειες για την συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισμού,  

 οι παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία όλων των επιμέρους υποπινάκων των 

εγκαταστάσεων.  

και για κάθε άλλο σχετικό με την Παροχή Υπηρεσίας σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 

συμπληρωματικών πληροφοριών, ή άλλων στοιχείων που απαιτούνται στη συγκεκριμένη 

Παροχή Υπηρεσίας, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών 

στοιχείων.  

Τα περιεχόμενα πεδία συμπλήρωσης στο ημερολόγιο λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση 

ξεχωριστά θα καταρτιστούν από τον Ανάδοχο και την αρμόδια Διευθυνουσών Υπηρεσία στην 

διάρκεια των τριάντα (30) πρώτων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  

Το ημερολόγιο λειτουργίας & συντήρησης θα αναθεωρείται όποτε κριθεί απαραίτητο.  

Βάσει των στοιχείων του παραπάνω έλεγχου (και σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα των 

εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.) ο 

Ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε 

μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας 

αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που 

επίσης θα καταγράφονται επίσης στο ημερολόγιο λειτουργίας.  

Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, όπου θα 

καταγράφονται όλα τα στοιχεία απόδοσης της εγκατάστασης, τα εισερχόμενα φορτία, οι 

λειτουργικές παράμετροι καθώς και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας.  

Το ημερολόγιο θα συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο Επίβλεψης , που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

θα φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας, η όταν αυτό δεν είναι εφικτό θα 

προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του ημερολόγιου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
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7.16. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στους περιβαλλοντικούς Όρους Π.Ο. του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

Α.Π.οικ.140774/2009 και τις σχετικές τροποποιήσεις τους (Α.Π.οικ.57114/2016 και 

Α.Π.οικ.45903/2017). 

 

Άρθρο 8Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

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

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

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Ειδικότερα η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί: 

1ον. Δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας των Υπηρεσιών Λειτουργίας και 

Συντήρησης του ΚΕΛΨ που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, Σ.Υ. - Τ.Π. της παρούσας 

και τα Προσαρτήματα που την συνοδεύουν (μη συμπεριλαμβανομένων των παρ. 

Π2.6., Π.2.7. του Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." και του 

Προσαρτήματος 5 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ") για χρονικό διάστημα 

μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την λήξη της, με τους ίδιους όρους και με το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης με αυτό της αρχικής διάρκειας της σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό 

μπορεί να ασκηθεί με την κοινοποίηση της αντίστοιχης απόφασης του αρμοδίου 

οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ανάδοχο, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την 

αρχικώς προγραμματισμένη λήξη της σύμβασης.  

2ον. Δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς και 

διάθεσης της ξηραμένης ιλύος ως απόβλητο που περιγράφεται στην παρ. Π.3.3 του 

Προσαρτήματος 3 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ" του 

Παραρτήματος Ι, Σ.Υ. - Τ.Π. με τους ίδιους όρους και με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με 

αυτό της αρχικής διάρκειας της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 

σαράντα οκτώ (48) επιπλέον μηνών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με την 

κοινοποίηση της αντίστοιχης απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον 

Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την αρχικώς προγραμματισμένη λήξη της 

μεταφοράς και διάθεσης της ξηραμένης ιλύος ή πριν την κατά παράταση λήξη των εν 

λόγω υπηρεσιών (εφόσον προηγήθηκε τμηματική άσκηση του δικαιώματος 

παράτασης), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Προσάρτημα 3 του 

Παραρτήματος Ι, Σ.Υ. - Τ.Π. της παρούσας. 

 

Άρθρο 9ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τη Λειτουργία και Συντήρηση του Κ.Ε.Λ.Ψ., σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα και τα προσαρτήματα αυτής και τα αναφερόμενα στην 

Τεχνική του Προσφορά. 

2) Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωμάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους των 
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εργασιών, υπηρεσιών, υλικών και κατασκευών, κανένα παραδοτέο, εργασία ή 

κατασκευή/ εξοπλισμός δε θα γίνεται αποδεκτό από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εάν δεν έχουν 

ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 

δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπροσώπων της 

Υπηρεσίας στο Κ.Ε.Λ.Ψ., για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί 

όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, 

εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή 

αποπεράτωση των εργασιών από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα 

αποτελέσματα των ελέγχων αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα 

δεν είναι κακότεχνα. 

 

9.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

1) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο κρίνει 

αναγκαίο σχετικά με την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια, μεθοδολογία, κλπ των 

δραστηριοτήτων του Αναδόχου. 

2) Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους με στελέχη και 

συμβούλους της όσον αφορά στις μεθόδους λειτουργίας και συντήρησης που εφαρμόζει 

ο Ανάδοχος, στη διαθεσιμότητα, κατάρτιση και την ικανότητα του προσωπικού του 

Αναδόχου, την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, την πρόοδο των εργασιών, κλπ 

 

Άρθρο 10ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης που θα συμπεριλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τις εργασίες ενεργειακής βελτιστοποίησης (Προσάρτημα 5 της παρούσας) τις 

εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. (Προσάρτημα 13), τις εργασίες 

εκκένωσης χωνευτών Α΄ Φάσης (παρ. 2.6 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας) καθώς και 

τις εργασίες αντικατάστασης και αναβάθμισης εξοπλισμού στο πλαίσιο της συντήρησης 

(παρ. 2.7 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας), όπου θα παρουσιάζονται οι φάσεις 

υλοποίησης, τα κυριότερα ορόσημα (milestones) και τα παραδοτέα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ΣΥ-ΤΠ και των Προσαρτημάτων της. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να 

συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης. Οι τμηματικές (αποκλειστικές και 

ενδεικτικές προθεσμίες) που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2.2 της παρούσας δεν επιτρέπεται να 

είναι μεγαλύτερες στο χρονοδιάγραμμα του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Εφόσον στο 

χρονοδιάγραμμα της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου αναφέρονται συντομότερες 

(αποκλειστικές ή ενδεικτικές) προθεσμίες από τις οριζόμενες στο Άρθρο 8.2.2 της παρούσας, 

ισχύουν οι προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος της τεχνικής του προσφοράς. 
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10.1. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ως Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης ή Ημερομηνία Έναρξης Συμβατικής Περιόδου, 

θεωρείται η ημερομηνία που θα οριστεί στη Σύμβαση ότι αποτελεί Ημερομηνία Έναρξης της 

Σύμβασης. Κατά την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα 

καθήκοντα και την πλήρη ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ.. 

 

10.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η σύμβαση εκτός από την προθεσμία της συνολικής περάτωσής της (συνολική προθεσμία) 

περιλαμβάνει και προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων αυτής 

(τμηματικές προθεσμίες). Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν όπως 

κατωτέρω ειδικότερα προβλέπεται:  

Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους εργασίες της 

σύμβασης. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες. 

 

10.2.1. Συνολική Προθεσμία - Διάρκεια της Σύμβασης 

α) Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, για τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, 

καθορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακούς μήνες (διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης) 

και μπορεί να παραταθεί κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες σε εβδομήντα δύο (72) 

συνολικά ημερολογιακούς μήνες, με την άσκηση του δικαιώματος παράτασης για την 

παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ.Ψ. σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 

β) Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για τις υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης της 

ξηραμένης ιλύος ως απόβλητο καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες 

και μπορεί να παραταθεί κατά σαράντα οκτώ (48) επιπλέον μήνες σε εβδομήντα δυο 

(72) ημερολογιακούς μήνες, με την άσκηση του δικαιώματος παράτασης της εν λόγω 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα Προσάρτημα 3 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ και το άρθρο 8 της 

παρούσας. 

 

10.2.2. Τμηματικές Προθεσμίες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις: 

1) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, για την ολοκλήρωση ενεργειών ή/και εργασιών, 

που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

2) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου 

της προόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ελλείψει σχετικού χαρακτηρισμού, οι αναφορές σε τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ως 

ενδεικτικές. 
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Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο Άρθρο 11.4 "ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" καταπίπτουν υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αν 

ο Ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις βασικές τμηματικές προθεσμίες που 

αναπτύσσονται στα επόμενα εδάφια.  

1) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης από τον Ανάδοχο, παραδίδονται: 

i. Βεβαίωση/ δήλωση παράδοσης από την Υπηρεσία και παραλαβής από τον Ανάδοχο 

όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το Έργο συνοδευόμενη από αντίστοιχο 

πίνακα όπου θα παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και η ημερομηνία παραλαβής τους 

από τον Ανάδοχο. 

ii. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης (αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία), το οποίο θα βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε ο Ανάδοχος με 

την Τεχνική του Προσφορά και θα περιλαμβάνει και θα αναλύει ανά μήνα το σύνολο 

των υπηρεσιών, εργασιών και δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τη Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, αναφορών, παραδοτέων, κλπ.  

iii. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Διευθυντή Έργου και σχετικό 

πληρεξούσιο (αποκλειστική τμηματική προθεσμία). 

iv. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του αναπληρωτή Διευθυντή Έργου 

(αποκλειστική τμηματική προθεσμία). 

v. Το Οργανόγραμμα που βασίζεται στην Τεχνική του Προσφορά με συμπληρωμένα τα 

στοιχεία του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού (αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία). 

2) Με την έναρξη της Σύμβασης, ολοκληρώνονται, υποβάλλονται και παραδίδονται από τον 

Ανάδοχο: 

i. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 "ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ" 

της παρούσας προς έλεγχο από την Υπηρεσία. 

ii. Πίνακας Προσωπικού με τα στοιχεία του προσωπικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο Προσάρτημα 6 της παρούσας. 

3) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

Σύμβασης, ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται από τον Ανάδοχο: 

i. Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 18 "ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ" της παρούσας και τις 

ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

ii. Συμβολαιογραφικά συμφωνητικά συνεργασίας του Αναδόχου, με όλες τις 

επιχειρήσεις, στις εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς θερμική αξιοποίηση 

η ξηραμένη ιλύς. 
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iii. Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών που δηλώνονται στα παραπάνω 

συμβολαιογραφικά συμφωνητικά συνεργασίας. Στις άδειες αυτές θα πρέπει να 

καθορίζονται οι ποσότητες παραλαβής, το είδος παραλαβής (ΕΚΑ 190805 Λάσπες 

από την επεξεργασία αστικών λυμάτων) και να είναι σε ισχύ.  

iv. Προτάσεις για το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου. 

v. Προτάσεις για την διάρθρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με 

την τεχνική προσφορά του Αναδόχου.  

vi. Υποδείγματα εκθέσεων που προτίθεται να εφαρμόσει. 

vii. Συμφωνητικά/δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας με τρίτους στους οποίους έχει 

ανατεθεί υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 

της διακήρυξης. 

4) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

Σύμβασης, ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται από τον Ανάδοχο: 

i. Προτάσεις αναθεώρησης του Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης (ΠΛΣ) 

Κ.Ε.Λ.Ψ.  

ii. Προτάσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ), που προτίθεται να 

εφαρμόσει ο Ανάδοχος. 

iii. υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 305/96 και το Ν.3850/2010 δηλώσεις και 

γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) (αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία). 

5) Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης της Σύμβασης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία): 

i. Ο Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης Κ.Ε.Λ.Ψ. (ΠΛΣ). 

ii. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 

iii. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

iv. Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος 9 

της παρούσας. 

6) Όχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την Ημερομηνία 

Έναρξης Συμβατικής Περιόδου, τίθεται σε εφαρμογή από τον Ανάδοχο το Σύστημα 

Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) (αποκλειστική τμηματική προθεσμία). 

7) Όχι αργότερα από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εκθέσεις, σχέδια κλπ. για τις εργασίες 

ενεργειακής βελτιστοποίησης του Προσαρτήματος 5 και για τις εργασίες αναβάθμισης 

των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. του Προσαρτήματος 13 (αποκλειστική τμηματική 

προθεσμία). 

8) Όχι αργότερα από τριάντα έξι (36) μήνες (αποκλειστική τμηματική προθεσμία) από 
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την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

εκκένωσης και καθαρισμού των τεσσάρων χωνευτών Α’ Φάσης στα πλαίσια της 

συντήρησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο Π2.6 "ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ" του Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" της παρούσας. 

9) Όχι αργότερα από τριάντα έξι (36) μήνες (αποκλειστική τμηματική προθεσμία) από 

την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες 

αντικατάστασης και αναβάθμισης εξοπλισμού στο πλαίσιο της συντήρησης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2.7 του Προσαρτήματος 2 "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας.  

10) Όχι αργότερα από τριάντα έξι (36) μήνες (αποκλειστική τμηματική προθεσμία) από 

την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες 

Ενεργειακής Βελτιστοποίησης που περιγράφονται στο Προσάρτημα 5 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

11) Όχι αργότερα από τριάντα έξι (36) μήνες (αποκλειστική τμηματική προθεσμία) από 

την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

αναβάθμισης εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις όπως περιγράφονται στο Προσάρτημα 13 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ.  

12) Όχι αργότερα από σαράντα δυο (42) μήνες (αποκλειστική τμηματική προθεσμία) 

από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 

του πιθανοτικού μοντέλου διακινδύνευσης, όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα 2 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της ΣΥ-ΤΠ. 

13) Όχι αργότερα από σαράντα δυο (42) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης 

ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Λειτουργίας και 

Συντήρησης (ΠΛΣ). 

14) Οι προθεσμίες για την υποβολή των μηνιαίων (15 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα 

αναφοράς), τριμηνιαίων (15 ημέρες μετά τη λήξη του τριμήνου αναφοράς) και ετήσιων 

(30 ημέρες μετά τη λήξη του έτους αναφοράς) εκθέσεων λειτουργίας και συντήρησης, 

όπως ορίζονται στο Προσάρτημα 10, θεωρούνται ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες. 

 

10.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα συγκαλείται κάθε μήνα ή κατά τα χρονικά 

ορόσημα, που θα ορίζει η Υπηρεσία κατά την κρίση της, σύσκεψη μεταξύ της Επίβλεψης, 

στελεχών και συμβούλου της Υπηρεσίας και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης, την πρόοδο των 

εργασιών ενεργειακής βελτιστοποίησης, την καταγραφή τυχόν προβλημάτων, τον 

προγραμματισμό ενεργειών, τη λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων, την παρακολούθηση 

της τήρησης του χρονοδιαγράμματος κλπ, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις και 
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να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Λ.Ψ. Κατά τη σύσκεψη 

αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά. 

2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, η 

πραγματική πρόοδος των δραστηριοτήτων υπολείπεται της αναμενόμενης ή της 

προγραμματισμένης, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει 

αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο 

Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την 

επιτάχυνση των ενεργειών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη 

προτεινόμενες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας 

ή του αριθμού προσωπικού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Π10.1 "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" του Προσαρτήματος 10 "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ και τις εντολές της 

Υπηρεσίας.  

 

5 Άρθρο 11ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

11.1. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ποινικές ρήτρες, που θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο για μη επαρκή δυναμικότητα 

επεξεργασίας, μειωμένη υδραυλική παροχετευτικότητα, ή/και διαθεσιμότητα των 

εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ., καθορίζονται ως εξής: 

1) Για κάθε μέρα κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκαλείται υπερχείλιση 

στον Ακροκέραμο διάρκειας μικρότερης από τριάντα (30) λεπτά της ώρας, λόγω 

αδυναμίας παροχέτευσης των λυμάτων στην Ψυττάλεια με τη μέγιστη παροχή 

σχεδιασμού (27m3/sec), επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 25% της 

ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών. 

2) Για κάθε μέρα κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκαλείται υπερχείλιση 

στον Ακροκέραμο διάρκειας μεγαλύτερης από τριάντα (30) λεπτά της ώρας, λόγω 

αδυναμίας παροχέτευσης των λυμάτων στην Ψυττάλεια με τη μέγιστη παροχή 

σχεδιασμού (27m3/sec), επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 50% της 

ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών. 

3) Για κάθε μέρα κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου διαπιστώνεται αδυναμία 

παροχέτευσης των πρωτοβάθμιων εκροών προς την βιολογική βαθμίδα με τη μέγιστη 

παροχή σχεδιασμού (16m3/sec), επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 50% 

της ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών. 

4) Για κάθε μέρα κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου διαπιστώνεται μειωμένη 

διαθεσιμότητα στη μονάδα Σ.Η.Θ.Ε. (δεν είναι διαθέσιμες και σε λειτουργική ετοιμότητα 
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τέσσερις τουλάχιστον αεριομηχανές), επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 

50% της ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι κατά το διάστημα 

αντικατάστασης των αεριομηχανών του ΣΗΘΕ 1 (Παράγραφος Π5.4 του Προσαρτήματος 

5 της ΣΥ-ΤΠ), δε θα εφαρμόζεται η παραπάνω απαίτηση και κατά συνέπεια δε θα 

επιβληθεί σχετική ποινική ρήτρα 

 

11.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1) Ο Ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ., με πλήρη 

συμμόρφωση ως προς τα όρια εκπομπών και τους όρους και προϋποθέσεις εν γένει που 

τίθενται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, όπως θα βρίσκονται σε ισχύ, 

καθώς και τους όρους της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

2) Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων ή μη συμμόρφωσης με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η Υπηρεσία θα επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται κατωτέρω. 

3) Οι ποινικές ρήτρες, που θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο για τη μη τήρηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων όσον αφορά τα όρια εκπομπών και τις αποδόσεις των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας, καθορίζονται ως εξής: 

i. Για κάθε ημέρα υπέρβασης μίας ή περισσοτέρων των επιτρεπόμενων οριακών τιμών 

για την ποιότητα της εκροής από τις ΔΤΚ πέραν του επιτρεπόμενου αριθμού (25 

ημέρες ανά 12 μήνες), θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα: 

 Για κάθε μια και μέχρι τις πρώτες δέκα (10) ημέρες μη συμμόρφωσης, κατά τη 

διάρκεια ενός συμβατικού έτους, ίση με το 1/30 του μηνιαίου τιμήματος. 

 Για κάθε μια από τις επόμενες ημέρες υπέρβασης κατά τη διάρκεια ενός 

συμβατικού έτους, ίση με το 2/30 του μηνιαίου τιμήματος. 

 Σε περίπτωση υπέρβασης για περισσότερες από σαράντα (40) ημέρες, κατά τη 

διάρκεια ενός συμβατικού έτους, θα δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του 

Αναδόχου. 

ii. Για κάθε μήνα μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όσον αφορά 

στις παρακάτω οριακές τιμές (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί η 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για λειτουργικούς λόγους, με την έγκριση 

αιτιολογικής έκθεσης που θα υποβληθεί στην σχετική Μηνιαία Έκθεση): 

 μέση περιεκτικότητα ξηρών στερεών στην ξηραμένη ιλύ ≥92%. 

 Απόκλιση συνολικού ισοζυγίου μάζας <10%. 

Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα: 

1. Για τον πρώτο μήνα μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια ενός συμβατικού έτους, ίση με 

το 1/30 του μηνιαίου τιμήματος. 

2. Για τον επόμενο (δεύτερο) μήνα στο συμβατικό έτος, ίση με το 2/30 του μηνιαίου 

τιμήματος. 

3. Σε περίπτωση υπέρβασης για περισσότερους από δύο (2) μήνες σε κάποιο συμβατικό 

έτος, θα δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου. 
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4. Η Υπηρεσία δεν θα εγκρίνει υπέρβαση πέραν των εννέα (9) μηνών αθροιστικά σε κάποιο 

συμβατικό έτος. Τον δέκατο μήνα θα δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του 

Αναδόχου. 

 

11.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να επιτυγχάνει τους στόχους της ενεργειακής βελτιστοποίησης που 

έχει εγγυηθεί στην Τεχνική του Προσφορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσάρτημα 4 

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Ε.Λ.Ψ." της παρούσας ΣΥ-ΤΠ.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιτυγχάνει ετήσια επίδοση, ΠΜΕΠΕj, μικρότερη από το 

στόχο, ΠΜΕΠΕj,στόχος, που έχει εγγυηθεί στην Τεχνική του Προσφορά, θα επιβάλλεται στον 

Ανάδοχο ρήτρα μη-επίτευξης στόχου: 

Εάν, ΠΜΕΠΕj < ΠΜΕΠΕj,στόχος, τότε 

𝚸ή𝛕𝛒𝛂 𝛍𝛈 − 𝛆𝛑ί𝛕𝛆𝛖𝛏𝛈𝛓 𝛔𝛕ό𝛘𝛐𝛖 

=  𝚷𝐣 𝐱 𝚱 𝐱 𝚬𝚷𝚬𝚩 𝚾
(𝚷𝚳𝚬𝚷𝚬𝐣, 𝛔𝛕ό𝛘𝛐𝛓 –  𝚷𝚳𝚬𝚷𝚬𝐣)

100%
         [€] 

όπου: 

 ΠΜΕΠΕj,στόχος = ο εγγυημένος στόχος της Ποσοστιαίας Μείωσης Ετήσιας Προμήθειας 

Ενέργειας [%] του συμβατικού έτους j,  

 ΠΜΕΠΕj = η Ποσοστιαία Μείωση Ετήσιας Προμήθειας Ενέργειας [%] του συμβατικού 

έτους j, 

 ΕΠΕΒ = η Ετήσια Προμήθεια Ενέργειας του Έτους Βάσης σε [MWh], 

 Κ = 100 [€/MWh] 

 𝚷𝐣 = {
1, j < 5

 10, j = 5
 

 j = 1, 2,..., 5 (συμβατικό έτος παροχής υπηρεσιών) 

Ειδικά για το τελευταίο συμβατικό έτος Παροχής Υπηρεσιών, ήτοι j=5, ισχύει, επιπλέον, ότι: 

Εάν,  ΠΜΕΠΕ5,στόχος – ΠΜΕΠΕ5 ≥ 10% 

τότε:  ΠΜΕΠΕ5,στόχος – ΠΜΕΠΕ5 = 10% 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εγγυημένης Ποσοστιαίας Μείωσης Ετήσιας Προμήθειας 

Ενέργειας για δύο (2) συναπτά έτη, ΠΜΕΠΕj,στόχος και ΠΜΕΠΕj+1,στόχος, θα δρομολογείται η 

διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου παράλληλα με την επιβολή των ποινικών ρητρών.  

Ειδικά για το τελευταίο συμβατικό έτος Παροχής Υπηρεσιών, ήτοι j=5, ισχύει, επιπλέον, ότι: 

Εάν,  ΠΜΕΠΕ5,στόχος – ΠΜΕΠΕ5 > 10% 

τότε θα δρομολογείται η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου παράλληλα με την επιβολή των 

ποινικών ρητρών.  
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11.4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αν ο Ανάδοχος υπερβεί, με 

υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες. Οι ποινικές 

ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών 

για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται 

υποχρεωτικά αν οι εργασίες περατωθούν μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις της.  

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών που καθορίζονται στο εδάφιο 

10.2.2 "ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα: 

1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ του μηνιαίου τιμήματος των υπηρεσιών.  

2) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας του μηνιαίου τιμήματος των υπηρεσιών.  

3) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

4) Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

5) Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6) Ειδικά σε περίπτωση υπέρβασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για την 

ολοκλήρωση είτε των Εργασιών Ενεργειακής Βελτιστοποίησης (Προσάρτημα 5 της 

παρούσας) είτε των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

(Προσάρτημα 13 της παρούσας), για περισσότερους από έξι (6) μήνες, θα δρομολογείται 

η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου. 

 

11.5. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Για κάθε έτος, κατά το οποίο προκύπτει ότι η ετήσια ποσότητα ξηραμένης ιλύος έχει μειωθεί 

κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% της απαιτούμενης για το συμβατικό έτος 

αναφοράς, επιβάλλεται στον Ανάδοχο απομείωση του συμβατικού τιμήματος, ίση με το ποσό 
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που προκύπτει με καταβολή 50€/τόνο της ποσότητας ξηραμένης ιλύος που υπολείπεται από 

την απαιτούμενη ποσότητα που είχε οριστεί για το συγκεκριμένο συμβατικό έτος αναφοράς.  

Η διαδικασία ορισμού της ετήσιας απαιτούμενης ποσότητας ξηραμένης ιλύς αναφέρεται στο 

Προσάρτημα 3 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ" της ΣΥ-ΤΠ. 

 

11.6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

11.6.1. Καύση Βιοαερίου στους Δαυλούς 

Για κάθε ημέρα, κατά την οποία με υπαιτιότητα του Αναδόχου διαπιστώνεται καύση 

βιοαερίου στους δαυλούς μεγαλύτερη των 5.000Νm3/d, λόγω μειωμένης δυνατότητας 

καύσης βιοαερίου στη μονάδα Σ.Η.Θ.Ε. ή/και στην ξήρανση ή/και στους λοιπούς 

καταναλωτές, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 5% της ημερήσιας αξίας 

της παροχής υπηρεσιών. 

 

11.6.2. Καθυστερημένη Κινητοποίηση για Αποκατάσταση Βλάβης ή 

Εκτέλεση Συντήρησης 

1) Οι βλάβες του εξοπλισμού θα καταγράφονται καθημερινά στο Ημερολόγιο. 

2) Ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι άμεσος και να 

μην υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα εντοπισμού της βλάβης. 

3) Καθυστέρηση πέραν των δέκα πέντε (15) ημερών θα πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως 

με προσκόμιση στοιχείων από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο του εξοπλισμού. 

4) Μη τεκμηριωμένη καθυστέρηση στην επισκευή του εξοπλισμού συνεπάγεται ρήτρα ίση 

με το 10% της αξίας εξοπλισμού εφάμιλλης ποιότητας με τον ήδη εγκατεστημένο για 

κάθε δέκα (10) ημέρες καθυστέρησης επισκευής της βλάβης. 

5) Εάν πέραν των δύο μηνών από την εκδήλωση της βλάβης, αυτή δεν έχει αποκατασταθεί 

και δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία που να δικαιολογούν την καθυστέρηση, η Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. δύναται να θέσει σε εφαρμογή την προβλεπόμενη από το νόμο, διαδικασία 

έκπτωσης του Αναδόχου. 

 

11.6.3. Αδικαιολόγητη Έλλειψη Προσωπικού 

1) Σε περίπτωση που, από έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία αποδειχθεί ότι η 

στελέχωση σε προσωπικό Λ&Σ του Αναδόχου δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, 

όπως αυτές θα βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 1/10 του ημερήσιου τιμήματος ανά ημέρα 

παράβασης. 

2) Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους εξακριβωθούν περισσότερα από πέντε (5) συμβάντα με 

αδικαιολόγητη απουσία προσωπικού, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να θέσει σε εφαρμογή 

την, προβλεπόμενη από το νόμο, διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου. 
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11.6.4. Συσσώρευση ξηραμένης ιλύος 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν απομακρύνει προς αξιοποίηση την παραγόμενη ξηραμένη 

ιλύ, τότε η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον Ανάδοχο για την παραλαβή, 

διαχείριση ή/και μεταφορά και αξιοποίηση της ξηραμένης ιλύος, ενώ παράλληλα για τις 

ποσότητες αυτές θα επιβάλει στο μη συμμορφούμενο Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στη συνέχεια: 

Η ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 10% της μέσης ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών 

για τις πρώτες δέκα (10) ημέρες μη απομάκρυνσης της προσωρινά αποθηκευμένης 

ξηραμένης ιλύος από τις αποθήκες προσωρινής αποθήκευσής της επί της Ψυτάλλειας, όταν η 

ποσότητα που περιέχεται σε αυτές υπερβαίνει τους 3.000 τόνους. Μετά τις ανωτέρω δέκα 

(10) ημέρες, η ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 25% της μέσης ημερησίας άξιας της 

παροχής υπηρεσιών για τις επόμενες δέκα (10) ημέρες. Μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες 

υπέρβασης της ποσότητας των 3.500 τόνων αποθηκευμένης ξηραμένης ιλύος στους χώρους 

αποθήκευσης της Ψυτάλλειας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δύναται να δρομολογήσει, διαδικασία 

έκπτωσης του Αναδόχου. 

 

11.6.5. Συσσώρευση ξηραμένης ιλύος στα σιλό αποθήκευσης 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιεί την εκκένωση των 

τεσσάρων σιλό αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος της μονάδας ξήρανσης (Στάθμη σιλό 0%) 

καθημερινά πλην Κυριακής, απαγορευτικών και επίσημων αργιών, και εντός του 

προγραμματισμένου ωραρίου 06.00 ÷ 18.00, τότε θα επιβάλλεται στο μη συμμορφούμενο 

Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη συνέχεια: 

Η ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 2% της μέσης ημερήσιας αξίας της Σύμβασης για τις 

πρώτες δέκα (10) ημέρες μη απομάκρυνσης της προσωρινά αποθηκευμένης ξηραμένης ιλύος 

από τα σιλό αποθήκευσής της επί της Ψυττάλειας, όταν η ποσότητα που περιέχεται σε αυτά 

υπερβαίνει το 60% πλήρωσης των σιλό. Μετά τις ανωτέρω δέκα (10) ημέρες, η ποινική 

ρήτρα ορίζεται ίση με το 10% της μέσης ημερήσιας αξίας της παροχής υπηρεσιών για τις 

επόμενες δέκα (10) ημέρες.  

Η ποινική ρήτρα έχει ισχύ για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και τυχόν παράτασης ή 

προαίρεσης αυτής. 

 

11.7. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα κατόπιν αιτιολογημένης 

εισήγησης της της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο 

λογαριασμό του Αναδόχου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του χωρίς να προκληθεί διαταραχή στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση του 

Κ.Ε.Λ.Ψ. ή η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν έχει υποστεί οιασδήποτε φύσεως ζημία. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών, αυτές υπολογίζονται με βάση την 
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αξία της σύμβασης, δηλαδή του συμβατικού τιμήματος, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο 

επιβολής της ποινικής ρήτρας 

 

6 Άρθρο 12ο ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

1) Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή που θα συστήσει ο 

εργοδότης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο που θεσπίζει και εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

2) Στην περίπτωση που από τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί κατά την προσωρινή 

παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συστήσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

διαπιστωθούν βλάβες, προβλήματα ή μη φυσιολογικές φθορές στις εγκαταστάσεις και 

τον εξοπλισμό που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εν λόγω Αναδόχου για ελλιπή 

συντήρηση, καθώς και ελλείψεις στα ανταλλακτικά, εφόδια και αναλώσιμα που σύμφωνα 

με τη σύμβαση υποχρεούται να παραδώσει ο Ανάδοχος, ή οιαδήποτε άλλη έλλειψη που 

οφείλεται σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων και συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, θα γίνει αναλυτική καταχώρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει να αποκαταστήσει τις παραλείψεις εντός εύλογης προθεσμίας που επίσης θα 

καθορίζεται στο πρωτόκολλο. 

3) Ρητά καθορίζεται ότι, στην περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από την Υπηρεσία, ο 

Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παράσχει πλήρη ενημέρωση και κάθε εύλογη 

διευκόλυνση προς το φορέα που προγραμματίζεται να αναλάβει τη συνέχιση της 

Λειτουργίας και Συντήρησης για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μετά τη λήξη της 

συμβατικής περιόδου. Ρητά επισημαίνεται ότι ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση πέραν του 

συμβατικού τιμήματος θα δικαιούται ο Ανάδοχος σε περίπτωση που κληθεί να προσφέρει 

τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 13ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

13.1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

1) Συμβατικό τίμημα για την υπόψη Σύμβαση είναι η τιμή που περιλαμβάνεται στην 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (α) για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης 

και (β) για τις υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης της Ξηραμένης Ιλύος ως απόβλητο. 

Διευκρινίζεται ότι για τις υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης της ξηραμένης ιλύος, 

καταβάλλεται τίμημα στον Ανάδοχο κατά το διάστημα που η ξηραμένη ιλύς μεταφέρεται 

και διατίθεται ως απόβλητο. Με τον αποχαρακτηρισμό της σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο Προσάρτημα 3 της παρούσας, η μεταφορά και διάθεση της ξηραμένης 

ιλύος, θα γίνεται από τον Ανάδοχο άνευ καταβολής τιμήματος εκ μέρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. 

Το ως άνω συμβατικό τίμημα αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών για το έργο 

"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ 

(Κ.Ε.Λ.Ψ.)" που συμπεριλαμβάνει την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 71 

 

υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη του Κ.Ε.Λ.Ψ., τη μεταφορά και 

απόθεση των παραπροϊόντων (εσχαρισμάτων, άμμου), τη μεταφορά και αξιοποίηση της 

ξηραμένης ιλύος του Κ.Ε.Λ.Ψ. καθώς και τις εργασίες αναβάθμισης και βελτιστοποίησης 

των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη 

Διακήρυξη, τη ΣΥ-ΤΠ και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το τίμημα αυτό, περιλαμβάνει στην 

Σύμβαση όλες τις απαραίτητες εργασίες, αμοιβές προσωπικού, ανταλλακτικά, αναλώσιμα 

(με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ-ΤΠ) και κάθε δαπάνη για την άρτια 

και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου 

άμεσες ή έμμεσες, και αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά τα 

ανωτέρω παροχή υπηρεσιών. 

2) Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από 

φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ Ρητά καθορίζεται ότι στο συμβατικό τίμημα 

περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 

προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης και, προκειμένου για είδη εσωτερικού, τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και 

γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κλπ, που θα ισχύουν κατά την 

υλοποίηση της σύμβασης.  

3) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον Εργοδότη. 

4) Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

13.2. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται η καταβολή καμίας προκαταβολής για οποιοδήποτε λόγο. 

 

13.3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. 

 

13.4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

13.4.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο τμηματικά με τον πιο 

κάτω τρόπο:  

1) Η πραγματοποίηση των πληρωμών του τιμήματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων 

απαιτήσεων από την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών γίνεται με βάση τους 

λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

2) Μετά τη λήξη κάθε μήνα παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του 

οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού, που θα ισούται με τη μηνιαία αξία παροχής υπηρεσιών. 
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3) Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί, με συνοπτικό πίνακα από την αρχή 

της σύμβασης. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται ποσά που πληρώθηκαν με 

τους προηγούμενους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία τους ελέγχει και τους εγκρίνει εντός μηνός από την 

υποβολή τους. 

4) Η πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης 

συμβατικής αξίας, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 

Υπηρεσία. 

5) Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν 

εγκριθεί και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Από τους 

λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως οι 

ποινικές ρήτρες, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν 

σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που 

δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.  

6) Οι μηνιαίοι λογαριασμοί συντασσόμενοι υπ’ ευθύνη του Αναδόχου και υπογεγραμμένοι 

από αυτόν, υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα. 

7) Για την εξόφληση του εντάλματος θα προσκομίζονται ισόποσο Τιμολόγιο από αριθμημένο 

στέλεχος Τιμολογίου θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τα προβλεπόμενα από 

τη νομοθεσία.  

 

13.4.2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 12 του άρθρου 258 και την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
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Άρθρο 14ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την 

είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ο 

Ανάδοχος σε συνεργασία με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή 

δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. 

Σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων ή κινητοποιήσεων του προσωπικού του Αναδόχου 

(απεργία, στάση εργασίας κλπ), την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων με 

προσωπικό ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, ώστε να μη 

διαταραχθούν οι διεργασίες επεξεργασίας, έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Κατά τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και 

φυλάσσει τις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά 

επί τόπου, περιλαμβανομένων των μηχανημάτων/ εξοπλισμού/ έτοιμων ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων, που προορίζονται για ενσωμάτωση στα μόνιμα έργα, έναντι φθοράς, απώλειας ή 

βλάβης. 

 

Άρθρο 15ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ 

Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλων των υπηρεσιών απαγορεύεται χωρίς 

την έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Αν διαπιστωθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του 

Αναδόχου από άλλον, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά για 

την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης του Αναδόχου εφαρμόζονται οι 

ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία εταιριών, αυτή δε δύναται να διαλυθεί κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διάλυση της Κοινοπραξίας, η 

Κοινοπραξία κηρύσσεται έκπτωτη. 

Εάν μέλος της κοινοπραξίας δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας 

κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω προφανούς αδυναμίας, 

με συναίνεση των υπόλοιπων μελών της κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν υποκατάσταση. Η υποκατάσταση θα πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία για την υποκατάσταση εργοληπτικής επιχείρησης σε κοινοπραξία. 

Ανάλογα εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία περί εργοληπτικών εταιριών για τις περιπτώσεις 

διεύρυνσης της κοινοπραξίας. 
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Άρθρο 16ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα της τήρησης 

της ποιότητας εκροών ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που του 

δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το Νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δικαιούται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση οργάνου της ύστερα 

από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο για το σύνολο ή 

μέρος της σύμβασης όταν: 

 Οι υπηρεσίες ή οι εργασίες ή ο εξοπλισμός της σύμβασης δεν πληρούν τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 

 Εάν υπερβεί τις αποκλειστικές προθεσμίες του Άρθρου 8.2 της παρούσας κατά έξι (6) 

τουλάχιστον μήνες.  

 Παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των εργαζομένων και 

προστασίας του περιβάλλοντος κατόπιν δυο έγγραφων προειδοποιήσεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο 

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το ποσό 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως 

της κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου και της κατάπτωσης της εγγύησης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε 

δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ 

μέρους του Αναδόχου των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την 

ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο Ανάδοχος, απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από 

τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών και δεν προσήλθε 

μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σύμβαση και να προσκομίσει την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου για τη διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. οργάνου. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποδεσμεύεται 

από κάθε υποχρέωση έναντι του οικονομικού φορέα και διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει 

τους οικονομικούς φορείς, που έχουν σειρά κατάταξης μετά τον Ανάδοχο που κηρύσσεται 

έκπτωτος και που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την ανάθεση σε αυτούς της παροχής 

υπηρεσίας του Αναδόχου που κηρύχθηκε έκπτωτος.  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να εκτελέσει την υπηρεσία με άλλους παρέχοντες υπηρεσία με 

όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και σύμφωνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία 

δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από τη μη 

υπογραφή της σύμβασης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού 

αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικούς διαγωνισμούς, με απόφαση του Δ.Σ. 

ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, η οποία προηγουμένως καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, εφόσον το παραπάνω θεωρηθεί επαγγελματικό 

παράπτωμα και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικώς στην εθνική και κοινοτική 
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νομοθεσία. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο 

οικονομικός φορέας, απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από τη μη υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 17ο ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ 

17.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στη 

Διακήρυξη. 

 

17.2. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1) Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ.Ψ. και τα αποτελέσματα της λειτουργίας 

(ποιότητα τελικών εκροών, ποιότητα ξηραμένης ιλύος, αποδόσεις επεξεργασίας, αέριες 

εκπομπές, αναβαθμίσεις εξοπλισμού κλπ) είναι ο Ανάδοχος. 

2) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τακτική απομάκρυνση της ξηραμένης ιλύος προς τις 

εγκαταστάσεις θερμικής αξιοποίησης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του 

Κ.Ε.Λ.Ψ., καθώς και για την τακτική απομάκρυνση των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, 

άμμος κλπ) της επεξεργασίας στους αδειοδοτημένους αποδέκτες που έχει υποδείξει και 

εξασφαλίσει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

3) Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή του 

προσωπικού, υπεργολάβων, μέτρων, δράσεων, χημικών, υλικών ή εξοπλισμού και μέσων 

που θα χρησιμοποιεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, στα πλαίσια της 

σύμβασης. 

4) Οι απαιτήσεις ασφάλισης που αφορούν την Σύμβαση, ορίζονται στο Άρθρο 18 

"ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

5) Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες 

τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε σε υπαιτιότητα του προσωπικού του 

Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του 

έργου αυτού καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την 

ασφάλιση της "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ" ισχύουν οι όροι του εδαφίου 18.4 

"ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

6) Οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή 

δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, πλην της ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην 

παρούσα ΣΥ-ΤΠ που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές στο 

προσωπικό που προέρχονται από οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε 

αμέλεια ή υπαιτιότητά του. 
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7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του 

Κ.Ε.Λ.Ψ., καθώς και κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ που ανήκει σε αυτόν, 

στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του Κ.Ε.Λ.Ψ. και να παίρνει όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό 

αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κλπ). 

8) Σε περίπτωση φθοράς, απώλειας, βλάβης, καταστροφής σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα, 

εξοπλισμό, κλπ, που ανήκει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να 

αποκαταστήσει το υλικό κλπ, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε 

δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής 

του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

9) Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα 

ΣΥ-ΤΠ. 

 

17.3. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Η ευθύνη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 1 "ΓΕΝΙΚΑ" και στο Άρθρο 5 "Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

 

17.4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ. 

υποστούν ζημιές από πράξη ή παράλειψη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., των οργάνων της και 

αναδόχου/χων άλλων συμβάσεων στο Κ.Ε.Λ.Ψ., ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει εγγράφως προς 

τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται ισόχρονη παράταση προθεσμίας για το διάστημα που 

παρεμποδίζεται ένεκα των ανωτέρω ζημιών να εκτελέσει της συμβατικές του υποχρεώσεις 

 

17.5. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Κάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναλαμβάνει από κοινού την ευθύνη για κάθε τι σχετικό με την 

παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, 

έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

17.6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1) Σε περίπτωση που κάποια εργαλεία, λογισμικό ή μεθοδολογίες εργασίας, που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της Σύμβασης καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα ή διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη χρησιμοποίησή 

τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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2) Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή 

παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κλπ, 

που καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

3) Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά τον Ανάδοχο και να του 

παράσχει όλες τις δυνατές πληροφορίες για την αναγκαία υπεράσπιση της υπόθεσης 

ώστε να αντιμετωπισθεί πλήρως η δικαστική διεκδίκηση του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, 

ο Ανάδοχος φέρει όλες τις δαπάνες διεξαγωγής της υπόθεσης με δικούς του νομικούς 

παραστάτες ή άλλους, όπως επίσης και να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία ή άλλη 

δαπάνη που είναι δυνατόν να υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εν λόγω αιτία. 

 

Άρθρο 18ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

18.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 

ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85,το ΠΔ 1019/81, το ΠΔ 118/85,το Ν 1256/82, το Ν 

1418/84, το ΠΔ 609/85, το Ν 1380/85, ΠΔ 148/09. 

2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και 

συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από 

το Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει. 

5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις 

απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ, και ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

 Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως. 

 Θα περιλαμβάνουν όρους, οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των 

συμβατικών τευχών.  

 Θα τυγχάνουν της αποδοχής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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Η αποδοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων 

ανταποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών και του παρόντος άρθρου. 

7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 

ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 

αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 

περιόδου. 

8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δε θίγουν την, από το Νόμο 

489/76 και το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει 

αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 

που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) 

που αναφέρονται στην παράγραφο 18.4 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ", και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 18.5 

"ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ" του παρόντος 

άρθρου. 

10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν για την παρούσα σύμβαση θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας, να εποπτεύονται από την αρμόδια εποπτική Αρχή (Τράπεζα της 

Ελλάδος) και να πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας Solvency II.  

11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.  

12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

 Κάθε στοιχείο που έθεσε η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπόψη των διαγωνιζομένων. 

 Κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος. 

 Κάθε πληροφοριακό στοιχείο που η Υπηρεσία παρέδωσε στον Ανάδοχο με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τις συνθήκες και τους όρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο εκπροσώπων των ασφαλιστών στις 

εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Λ.Ψ.. 

13) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει το δικαίωμα: 

 Να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές. 

 Να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών της παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. άσκηση του δικαιώματος τούτου δε συνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

14) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε 
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αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 

είναι άκυρο. 

15) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 

νομίμως επικυρωθεί. 

 

18.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η 

διαδικασία έκπτωσης του σύμφωνα με το Άρθρο 16 "ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της 

παρούσας. 

2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 

ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με 

δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα 

ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν 

από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων ασφαλίστρων από τον 

Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.4 "ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ" της 

παρούσας, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

 για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 

 και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 

των οφειλομένων ποσών. 

4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 

ποσό των ασφαλίστρων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση 

και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του 

τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είσπραξη των ποσών 

των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα 

γίνεται σύμφωνα με το την παράγραφο (3) ανωτέρω. 

5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δε μπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ, σύμφωνα με τους 

όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την παράγραφο (3) ανωτέρω. 

6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κλπ, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε περίπτωση δυστροπίας του 

Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα 
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οφειλόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο (3) ανωτέρω. 

7) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής εκτέλεσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η παροχή υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί 

έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τα έξοδα της 

ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

 

18.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα 

των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των 

λοιπών όρων των συμβατικών τευχών. 

2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την υπογραφή 

της σύμβασης, τις ασφαλιστικές συμβάσεις της παραγράφου 18.4 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ". Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης 

της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy). 

3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της 

προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 

περιληφθεί όρος ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη 

εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν 

τα επόμενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς 

επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από την 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τότε η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 

1 του Άρθρου 18.2 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ" της παρούσας. 

5) Σε περίπτωση συμφωνίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο 

ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα 

αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 10.2 "ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ" της παρούσας ΣΥ-ΤΠ. 

6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 

ούτε απομείωνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά 

τη σύμβαση του έργου. 

7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων (4) ή (5), η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και 
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με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

18.4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

18.4.1. Ελάχιστη Κάλυψη Ασφάλισης του Έργου "ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως με ασφαλιστήριο και "ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ" και σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και 

Κοινοτική νομοθεσία, το συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εάν κριθεί απαραίτητο εξαιτίας οποιασδήποτε τροποποίησης 

του συμβατικού τιμήματος, να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το 

πραγματικό συμβατικό τίμημα. 

3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 

περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, αμέλεια / σφάλμα / ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, 

κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία ή χειρισμό, κ.λπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα 

παρέχεται για βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από σεισμό, δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες / φυσικά φαινόμενα έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης και άλλα συναφή 

με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα.  

4) Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης εξαρτήματα / υλικά από την 

παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο Κ.Ε.Λ.Ψ. 

 

18.4.2. Ασφάλιση κατά Σωματικών Βλαβών και Ζημιών Ιδιοκτησίας 

(Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων) 

1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι τρίτων 

και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές 

βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή 

και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου εξαιτίας των δραστηριοτήτων 

λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων 

άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες 

ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το 

πέρας της συμβατικής περιόδου. 

3) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 

 Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των ζημιωθέντων τρίτων 500.000€ 

 Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα:  500.000€ 
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 Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των παθόντων: 2.000.000€ 

 Για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας 

ετησίως: 2.000.000€  

Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της 

ασφάλειας σε 10.000.000€. 

 

18.4.3. Ασφάλιση Συλλογής και Μεταφοράς Ξηραμένης Ιλύος 

Σε περίπτωση που η ξηραμένη ιλύς μεταφέρεται προς αξιοποίηση εκτός Ελλάδας, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας Ν 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012) Άρθρο 57, θα πρέπει: 

 Να προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης. 

 Να προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται. 

 Να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UΝ, αριθμός Η και 

αντίστοιχη περιγραφή) του προς διαχείριση αποβλήτου. 

 Να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και την 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς. 

 Να αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη 

αφορά στα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. τα 

έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και 

τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση, δε μπορεί να 

ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη). 

 Να αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ' 

ελάχιστο, ως εξής: 

 για τη διασυνοριακή μεταφορά: 1.000.000€ ετησίως. 

 για τη συλλογή και μεταφορά: 500.000€ ετησίως. 
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18.5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 18.4 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" της παρούσας θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 

ειδικοί όροι: 

1) Στην έννοια της λέξης "ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ" περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 

προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα 

πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η εκπροσωπούσα 

αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές 

του έργου. 

2) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

σύμβουλοι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 

θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 

κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος "ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΗΛΩΝ" 

(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: 

 του Αναδόχου. 

 ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του. 

 ή/και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 ή/και των εκπροσωπευουσών την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων 

τους. 

 ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω. 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 

παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από 

πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε 

ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ, που σχετίζονται με την αστική ευθύνη 

μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών. 

4) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

της Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών 

της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 

5) Το ασφαλιστήριο δε μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική 

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 

Υπηρεσία. 

6) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ", θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των 
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συμβούλων της ή/και του προσωπικού της/των, που απορρέει από το άρθρο 922 του 

Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

 

Άρθρο 19ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα 

επιλυθούν κατά τη διαδικασία του Ν. 4412/2016.  

 


