
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 24.800,00€ 
 

CPV: 90481000-2  «Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Προϋπολογισμού: 24.800,00 € με 
ΦΠΑ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 24.800,00 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται 
να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αμφιλοχίας, δηλαδή την λειτουργία των επιμέρους σταδίων 
επεξεργασίας των λυμάτων της Ε.Ε.Λ. και την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ειδικότερα το αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 
� Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας των 

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

� Η υγιεινολογική παρακολούθηση.  
� Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού. 
� Η γενικότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων και καθαρισμός των μονάδων ώστε να 

παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία. 
� Η Εγκατάσταση θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και θα είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας, για τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ημερησίως ήτοι 8:00-16:00. Το προσωπικό του 
Αναδόχου θα είναι διαθέσιμο όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλες τις ώρες της ημέρας 
χωρίς καμία εξαίρεση. 

 
Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

α. συντήρηση του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, αλλά και του εφεδρικού σύμφωνα 
με τις οδηγίες των κατασκευαστών του  

β. λίπανση μηχανολογικού εξοπλισμού  
γ. έλεγχο και συμπλήρωση ελαίου  
δ. μέτρηση αντίστασης κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών  
ε. έλεγχος λειτουργίας φωτισμού  
στ. επιθεώρηση - καθαρισμό - έλεγχο επαφών, ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 

διακοπτών (φλοτεροδιακοπτών) 
ζ. γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων  
η. σε περίπτωση βλάβης, λήψη έγχρωμων ψηφιακών φωτογραφιών που θα δείχνουν το σημείο 

της βλάβης  
θ. επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών δεξαμενών και φρεατίων 
ι.         αποκατάσταση των επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων 

σωληνώσεων 
ια. αποψίλωση ξερών χόρτων και λοιπές εργασίες, όπως καθαριότητα εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση και 
ασφάλεια του χώρου της εγκατάστασης. 

 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται  στην 



 

εγκατάσταση, ώστε καταρχήν να τηρούνται πλήρως οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και κατά 
δεύτερον να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο αναλυτικά: 
1. Σε ημερήσια βάση θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο λειτουργίας. Στο έντυπο αυτό θα 
καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς και 
οι ποσοτικοί παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου, όπως θερμοκρασία, διαλυμένο 
οξυγόνο, pH, καθιζησιμότητα λάσπης κλπ.  
Επίσης σε μηνιαία βάση θα συμπληρώνεται το φύλλο εργασιών ελέγχου-εξοπλισμού θα 
καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με ασυνήθιστη συμπεριφορά του εξοπλισμού.  
Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασμό και με αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχομένων λυμάτων, της επεξεργασμένης εκροής κλπ.), ο 
υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει όταν είναι αναγκαίο σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν 
σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στην μηνιαία έκθεση, αλλά και 
σε άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα 
καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας καθώς και στην μηνιαία έκθεση. 
2. Σε ημερήσια - εβδομαδιαία - μηνιαία βάση θα πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου-καθαρισμού 
και θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο (ημερολόγιο λειτουργίας).  
Στην μηνιαία έκθεση θα καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και 
κατασταλτικού τύπου, για την αποκατάσταση προβλημάτων και την επαναφορά της εγκατάστασης 
σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Θα καταγράφονται επίσης οι βασικές ρυθμίσεις που σχετίζονται 
με τη λειτουργία του αερισμού, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας καθώς και της ανακυκλοφορίας 
ιλύος. 
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης.   
3. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα υποβάλει έκθεση αναφοράς σχετικά με τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. Το ημερολόγιο λειτουργίας καθώς και η μηνιαία έκθεση θα αποτελούν μια μορφή 
αναφοράς της κατάστασης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.  
 
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και 
λοιπών υποδομών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή και δολιοφθορά ή 
είναι απόρροια φυσικής καταστροφής καθώς και σε φθορές λόγω παρατεταμένης χρήσης ή 
παλαιότητα του εξοπλισμού.  
Η προμήθεια των χημικών και των αναλωσίμων υλικών θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και 
δαπάνη του Δήμου. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν μεριμνήσει για την προμήθεια των χημικών 
και των αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
έργου, ο ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής ούτε και για την 
κάλυψη των αντίστοιχων σχετικών περιβαλλοντικών όρων της μονάδας καθώς για τις βλάβες που 
τυχόν προκύψουν στον  ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 
Η μεταφορά και η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων 
(εσχαρισμάτων, άμμου, στερεών αποβλήτων προσωπικού κτλ.) θα γίνεται από τον Δήμο  εντός δύο 
ημερών από ειδοποίηση του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν μεριμνήσει για την 
απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος και των παραπροϊόντων, ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία 
ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής ούτε και για την κάλυψη των αντίστοιχων σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων της μονάδας. 
 
Λόγω της ειδικής φύσης και της σημασίας της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την 
ανάλογη εμπειρία. Την τελευταία πενταετία ο διαγωνιζόμενος ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να έχει 
υπογράψει συμβάσεις για τη λειτουργία και συντήρηση δυο τουλάχιστον εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (η μια δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτήν του παρόντος 
έργου) συνολικής διάρκειας δυο ετών η καθεμία. Στις ανωτέρω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται 
περίοδοι δοκιμαστικής λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  
 
Για τις παραπάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να  διαθέσει τουλάχιστον το παρακάτω 
στελεχιακό δυναμικό - προσωπικό: 

1. Έναν Χημικό μηχανικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως συντονιστή (μερικής απασχόλησης 
με καθημερινή παρουσία) με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε λειτουργία ή έστω σε 



 

επίβλεψη λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον ίσης με 
αυτή του παρόντος έργου. Για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, η έδρα του 
συντονιστή επιστήμονα θα πρέπει να είναι σε εύλογη απόσταση από την εγκατάσταση ώστε 
να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

2. Ένα Μηχανολόγο μηχανικό Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (μερικής 
απασχόλησης) με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε συντήρηση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον ίσης με αυτή του 
παρόντος έργου. 

3. Έναν Ηλεκτρολόγο μηχανικό Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (μερικής 
απασχόλησης) με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε συντήρηση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δυναμικότητας τουλάχιστον ίσης με αυτή 
του παρόντος έργου. 

4. Τρεις εργάτες γενικών καθηκόντων με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε συντήρηση και 
λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οι δυο (ένας μερικής 
απασχόλησης και ένας πλήρους απασχόλησης) θα εργάζονται σε πενθήμερη βάση και ο 
τρίτος εργάτης θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και θα τις 
εποπτεύει καθημερινά (πέραν του οκταώρου) σε συνεννόηση με τον συντονιστή του έργου, 
προκειμένου να προληφθούν έκτακτες καταστάσεις. 

 
Οι δαπάνες για τις αμοιβές, τις ασφαλίσεις, τις μετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα του προσωπικού που 
θα χρησιμοποιηθεί βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Τον Εργοδότη βαρύνουν και οι εξής δαπάνες: 

� ηλεκτρικής ενέργειας και νερού  
� παντός είδους χημικών (πολυηλεκτρολύτη, κροκιδωτικά κλπ) και αναλωσίμων υλικών 

(λιπαντικών, ανταλλακτικών, ασφαλειών, ρελέ, χρονικών, διακοπτών κλπ)  
� φόρτωσης και αποκομιδής της επεξεργασμένης ιλύος καθώς και των λοιπών παραπροϊόντων 
� βλάβες προκαλούμενες από απρόβλεπτα γεγονότα, θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένο 

σχεδιασμό κλπ. 
� αντικατάστασης εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται 

σε πλημμέλεια του αναδόχου καθώς και οι απολογιστικές δαπάνες εκτάκτων σημαντικών 
συντηρήσεων. 

 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου Αμφιλοχίας. 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 ευρώ 
δηλαδή συνολικά 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-
6262.009, του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2017. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                Αμφιλοχία 20/05/2017  
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

Μίλης Γρηγόριος 
Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & Συντήρησης 
Υποδομών 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Προϋπολογισμού: 24.800,00 € με 
ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

Ποσότητα 
/μήνα 

Mηνιαίο 
κόστος 

(€) 

1 

Μισθοδοσία 
Χημικού 

Μηχανικού Π.Ε.  
(μερικής 

απασχόλησης 
με καθημερινή 

παρουσία) 

800,00 1 800,00 

2 

Μισθοδοσία 
Μηχανολόγου 

Μηχανικού Π.Ε. 
ή Τ.Ε. (μερικής 
απασχόλησης) 

 
 

600,00 1 600,00 

3 

Μισθοδοσία 
Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού Π.Ε. 
ή Τ.Ε. (μερικής 
απασχόλησης) 

 
 

600,00 1 600,00 

4 

Mισθοδοσία 
τριών  θέσεων 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού   

(δυο πλήρους -
ένας μερικής 

απασχόλησης) 

 
 
 

1.200,00 2,5 3.000,00 

Μηνιαίο κόστος 5.000,00 

ΦΠΑ 24% 1.200,00 

Συνολικό μηνιαίο κόστος 6.200,00 



 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
Η ενδεικτική συνολική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
 
 
 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                Αμφιλοχία 20/05/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

Μίλης Γρηγόριος 
Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & Συντήρησης 
Υποδομών 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή 

Μονάδας 

Ποσότητα 
(μήνες) 

 

Δαπάνη σε Ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

1 

Λειτουργία και 
συντήρηση 

Ε.Ε.Λ. 
Αμφιλοχίας 

 
Μηνιαία 
αμοιβή 

 
5.000,00 

 
4 

 
20.000,00 

    
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

20.000,00 

    ΦΠΑ 24% 4.800,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2017 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Προϋπολογισμού: 24.800,00 € με 
ΦΠΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 24.800,00 € με το ΦΠΑ ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να 
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αμφιλοχίας, δηλαδή την λειτουργία των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας 
των λυμάτων της Ε.Ε.Λ. και την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου προσφοράς. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07  
• Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-

16) 
• Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
• Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
• Την  υπ’αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών. 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α. Ο προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Η τεχνική Έκθεση. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ως χρόνος περαίωσης της εργασίας ορίζεται το αργότερο τέσσερις μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης  ή η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον 
συνοπτικό  διαγωνισμό της εργασίας «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
Αμφιλοχίας» αν αυτή είναι προγενέστερη.  
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 



 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 
Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου μήνα, 
ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία που θα εκδίδεται εντός 
10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 

                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  
 
 
 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                Αμφιλοχία 20/05/2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

Μίλης Γρηγόριος 
Προϊστάμενος 

Τμήματος Έργων & Συντήρησης 
Υποδομών 

 


