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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η συγγραφή αυτή αφορά την υπηρεσία: «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ,  ΕΤΟΥΣ 2019» 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

-του Άρθρου 43 του ν. 4605/2019 “Τροποποίηση του Ν.4412/2016’’ 
-του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
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τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, i, καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 η παρούσα διακήρυξη, 

  το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

  ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

  η ειδική και τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, 

  το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

 τυχόν  συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν  
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης της υπηρεσίας-εργασίας ορίζεται από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχριεξαντλήσεως των αναγραφομένων ποσοτήτων 

υπηρεσιών, συγκεκριμένα: 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 

του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 337. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 

εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 

την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 

Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με 

την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που 

μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το 

ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας-εργασίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν 
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προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

H Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς θα διενεργήσει διαγωνισμό για την υπηρεσία, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019, σε Επιχείρηση ή 

Ιδιώτη, της οποίας η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά είναι: 

 

α) Ομάδα Α: Αποφράξεις Φρεατίων (Πόλης & Οικισμών) Δικτύου Αποχέτευσης, Δήμου 
Κιλκίς, Έτους 2019 

1) Η απόφραξη του εκάστοτε φρεατίου αποχέτευσης περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1) Εξαγωγή κεφαλής (καπάκι) φρεατίου. 
2) Καθαρισμός με αναρρόφηση εσωτερικά του φρεατίου όλων των υπαρχόντων φερτών 
αντικειμένων (άμμος, ξύλα, πέτρες, χαρτιά, κλπ.). 
3) Απόφραξη όλων των εξόδων του φρεατίου σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα μέτρων και μέχρι 
το επόμενο φρεάτιο. 
4) Πλύσιμο με νερό εσωτερικά του φρεατίου. 
5) Επανατοποθέτηση της κεφαλής (καπάκι) του φρεατίου. 
2) Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να  εκτελεσθεί από Επιχείρηση ή Ιδιώτη ο οποίος θα διαθέτει 

τα κάτωθι:  

α) Ένα   Μηχάνημα   Έργων   τύπου αποφρακτικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
• Αντλία πιέσεως παροχής από 280 έως 330 lit/min και πίεσης 160 bar τουλάχιστον. 
•  Αντλία αναρρόφησης παροχής 4’’ τουλάχιστον. 
•  Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού 5 m3 και ακαθάρτων 6 m3. 
•  2 λάστιχα καθαρισμού παροχής τουλάχιστον 1’’ και ½’’. 
 
 
β) Να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά του για την υπογραφή της σύμβασης και την 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα μηχανήματα που διαθέτει 

τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας - 

χρήσης ή την Έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα τα 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της 

σχετικής άδειας χειριστή του αποφρακτικού μηχανήματος. 

γ)Είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας να προβεί στην 
εκτέλεση των ανατιθεμένων υπηρεσιών-εργασιών. 
δ)Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών-εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του 
προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ καθώς και για τους διερχόμενους πεζούς και 
οχήματα. 
ε)Ακόμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα και 
λοιπά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών-εργασιών,  πληρούν τα 
προβλεπόμενα  από την κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και αν εφαρμόζονται   τα   προβλεπόμενα   
από   την   νομοθεσία   μέτρα   προστασίας   και ασφάλειας. 

 

β) Ομάδα Β: Καθαρισμός Αντλιοστασίων & Δεξαμενών Λυμάτων, Δήμου Κιλκίς, Έτους 2019 

1) Στα μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα (πόλεις) καθώς και σε μικρούς και μεγάλους οικισμούς 
(χωριά), ο καθαρισμός των λυμάτων γίνεται στις Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών 
Λυμάτων). Η όδευση των λυμάτων προς τις Ε.Ε.Λ. όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υψομετρικές 
διαφορές (κλίσεις), γίνεται από ενδιάμεσα κατασκευασμένα Αντλιοστάσια Λυμάτων (δεξαμενές 
συλλογής λυμάτων τμημάτων ή περιοχών). Τα Αντλιοστάσια Λυμάτων αποτελούνται από τα κάτωθι 
τμήματα: 

1) Οικοδομικά (μπετό, τοίχοι, φρεάτια, δεξαμενή κλπ) 
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2) Η/Μ Εξοπλισμό (Ηλεκτρικός Πίνακας, Αντλίες, Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος), Τύμπανο ή 
Ξέστρο (διαχωρισμός φερτών αντικειμένων >6 mm, οδηγοί ανέλκυσης και καθέλκυσης αντλιών, 
φλοτέρ κλπ). 
Λόγω της συνεχούς και απρόσκοπτης (24ωρη και σε ετήσια βάση) λειτουργίας αυτών, 
συσσωρεύονται στην δεξαμενή διάφορα φερτά αντικείμενα <6 mm (τρίχες, πέτρες, ξύλα, άμμος 
κλπ), με αποτέλεσμα να χρειάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθαρισμός. Ο καθαρισμός 
αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
α) Φράξιμο κεντρικού αγωγού εισόδου λυμάτων με την χρήση καταλλήλου μπαλονιού (φούσκωμα 
με αέρα) ανάλογης διατομής. 
β) Εκκένωση του περιεχομένου (λύματα) της δεξαμενής από τις υπάρχουσες εγκατεστημένες 
αντλίες αν είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται εφεδρική 
υποβρύχια αντλία κατάλληλης παροχής ή η χρήση αποφρακτικού εφοδιασμένου με αντλία 
αναρρόφησης κατάλληλης παροχής. Η απόρριψη της συνολικού περιεχομένου της δεξαμενής 
γίνεται στην πλησιέστερη Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων), για περαιτέρω 
επεξεργασία. 
γ) Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (Ηλεκτρικός Πίνακας σε κατάσταση OFF). Κατάβαση 
έμπειρου εργατικού προσωπικού εντός της δεξαμενής με χρήση κατάλληλου μήκους κλίμακας 
(σκάλα) και μέσων προφύλαξης αυτού (κράνος, μάσκα κλπ). Συλλογή με την χρήση φτυαριών και 
σκαπανών σε σωρούς όλων των <6 mm καθιζανόντων φερτών αντικειμένων (τρίχες, πέτρες, ξύλα, 
άμμος κλπ), σε διάφορα σημεία στο δάπεδο της δεξαμενής και αναρρόφηση αυτών (σωρών) με την 
χρήση αποφρακτικού, εφοδιασμένου με αντλία αναρρόφησης κατάλληλης παροχής. Πλύσιμο και 
καθαρισμός τοίχων, δαπέδου, φρεατίου εγκατεστημένων αντλιών, οδηγών ανέλκυσης και 
καθέλκυσης αντλιών, οδηγού εγκατεστημένων φλοτέρ κλπ, με ταυτόχρονη αναρρόφηση από το 
υπάρχον αποφρακτικό. 
δ) Ανάβαση του προσωπικού από το δάπεδο της δεξαμενής στο δάπεδο του αντλιοστασίου και 
καθαρισμός με ταυτόχρονο πλύσιμο αυτού. Καθαρισμός με ταυτόχρονο πλύσιμο του τυμπάνου ή 
ξέστρου (διαχωρισμός φερτών αντικειμένων >6 mm). Αποκατάσταση παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος (Ηλεκτρικός Πίνακας σε κατάσταση ON). 
ε) Αφαίρεση του μπαλονιού( ξεφούσκωμα) ανάλογης διατομής από τον κεντρικό αγωγό εισόδου 
λυμάτων και αποκατάσταση λειτουργίας αυτού. 
 
2) Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να  εκτελεσθεί από Επιχείρηση ή Ιδιώτη ο οποίος θα διαθέτει 

τα κάτωθι:  

 
α) Ένα βυτιοφόρο όχημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
• Αντλία πιέσεως αναρρόφησης – κατάθλιψης παροχής τουλάχιστον 1560 m3/h ,39 Kw (52,3 
HP),1500 rpm. 
• Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων τουλάχιστον 22 m3. 
• Σωλήνες αναρρόφησης διατομής 2 ½ ’’ και 3 ½ ’’.   
 
β) Να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά του για την υπογραφή της σύμβασης και την 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα μηχανήματα που διαθέτει 

τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας - 

χρήσης ή την Έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα τα 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της 

σχετικής άδειας χειριστή του αποφρακτικού μηχανήματος. 

γ) Είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας να προβεί στην 
εκτέλεση των ανατιθεμένων υπηρεσιών-εργασιών. 
δ) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών-εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του 
προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ καθώς και για τους διερχόμενους πεζούς και 
οχήματα. 
ε) Ακόμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα και 
λοιπά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών-εργασιών,  πληρούν τα 
προβλεπόμενα  από την κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και αν εφαρμόζονται   τα   προβλεπόμενα   
από   την   νομοθεσία   μέτρα   προστασίας   και ασφάλειας. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική Υποδομή και Οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των 
υπηρεσιών-εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων λυμάτων. 
2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως προς 
τις εντολές και οδηγίες της οποίες οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή 
για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας του. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 
4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό εφόσον υπάρχει για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας-εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά 
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια διαμονής και εργασίας, η οποία θα 
θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
5. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την υγιεινή και 
την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίαςκαι για 
την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή 
ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, η  ΔΕΥΑ 
Κιλκίς δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και 
τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
6. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή σε οποιαδήποτε αδυναμία υπηρεσίας-εργασίας, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με άλλα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών-εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει 
άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας-
εργασίας και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί 
στην επανόρθωσή της. 
7. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
8. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά 
τις υπηρεσίες-εργασίες του, με υπαιτιότητά του. 
10. Ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφομένων ποσοτήτων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε Υπηρεσίες καθαρισμού των ενδιάμεσων 
αντλιοστασίων συλλογής λυμάτων και των επιμέρους δεξαμενών των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς  και 
πιο αναλυτικά στα κάτωθι: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Κιλκίς (1τεμ.),Αντλιοστάσιο 
Λυμάτων Όπισθεν Νοσοκομείου Κιλκίς (1 τεμ.), Αντλιοστάσιο Λυμάτων Όπισθεν Στρατοπέδου 
Καμπάνη Κιλκίς  (1τεμ.), Αντλιοστάσιο Λυμάτων Όπισθεν Αποθήκης Υδραυλικών Αθανασιάδη 
Κιλκίς (1τεμ.), Αντλιοστάσιο Λυμάτων  Αρχικής Ανύψωσης Ε.Ε.Λ. Οικισμού Κρηστώνης (1τεμ.), 
Αντλιοστάσιο Λυμάτων  Αρχικής Ανύψωσης Ε.Ε.Λ. Οικισμού Καστανιών (1τεμ.), Αντλιοστάσιο 
Λυμάτων  Αρχικής Ανύψωσης Ε.Ε.Λ. Οικισμού Δροσάτου (1τεμ.), Αντλιοστάσιο Λυμάτων Αρχικής 
Ανύψωσης Ε.Ε.Λ. Κιλκίς (1 τεμ.), Αντλιοστάσιο Δεξαμενής Βοθρολυμάτων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς (1τεμ.), 
Φρεάτια συλλογής λιπών  Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής (6 τεμ.), Μεριστής ροής Λιποσυλλογής – 
Αμμοσυλλογής(1τεμ.), Δεξαμενές Φίλτρων Διύλισης και Δεξαμενής καθαρού νερού (1τεμ.), 
Αντλιοστάσιο Οικισμού Νέας Σάντας (1 τεμ.). 
11. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το 
έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη αντισυμβατικής συμπεριφοράς να τον κηρύξει 
έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. 
 

6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Αν οι υπηρεσίες-εργασίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 
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2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών-εργασιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών-εργασιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) 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 αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες-εργασίες 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. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  ή και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

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

παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρω-

τόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

7. Η πληρωμή της κάθε απόφραξης φρεατίου θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο 

συντήρησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα θεωρείται έγκυρη η 
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απόφραξη φρεατίου. Το άνοιγμα και το κλείσιμο προηγουμένων ή επομένων φρεατίων 

πλην του αποφραγμένου φρεατίου δεν θα θεωρείται απόφραξη φρεατίου προς πληρωμή. 

 
8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών-
εργασιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφασητου αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών-εργασιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 
είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών-εργασιών θεωρείται ως εκ-
πρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες-εργασίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται από τα αρμόδια 
διοικητικά δικαστήρια. 
 
10.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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