
 

Σελίδα 1 
 

Aρ. Πρωτ :    116/9‐1‐2020             

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 1.080.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                            με τίτλο  

 

 

«Λειτουργία και  συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και  

επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ» 





 

Σελίδα 2 
 

Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ............................................................................................................................................. 2 

1. AΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................. 5 

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ .................................................................................................................... 5 
1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‐ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ....................................................................................................... 5 
1.3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................ 5 
1.4  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................................................... 6 
1.5  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................... 8 
1.6   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .......................................................................................................................................... 8 
1.7  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .......................................................................................... 8 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .................................................................................................. 9 

2.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................... 9 
2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης .................................................................................................................... 9 
2.1.2  Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ..................................................................... 9 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων ..................................................................................................................... 9 
2.1.4  Γλώσσα ........................................................................................................................................... 10 
2.1.5  Εγγυήσεις ........................................................................................................................................ 11 

2.2  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‐ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .............................................................................. 11 
2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................... 11 
2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής ...................................................................................................................... 11 
2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού ......................................................................................................................... 12 
2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .......................................................... 14 
2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ............................................................................... 15 
2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ........................................................................................... 15 
2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............................. 15 
2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ....................................................................................................... 16 
2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ......................................................................................... 16 

2.3   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................. 21 
2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης ......................................................................................................................... 21 

2.4   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ‐ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................... 21 
2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ............................................................................................... 21 
2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .................................................................................... 21 
2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐ Τεχνική Προσφορά» ................................. 22 
2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .................................................................................................................................................. 23 
2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών...................................................................................................... 24 
2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών ....................................................................................................... 24 

3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................ 25 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................ 25 
3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ........................................................................................ 25 
3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών ................................................................................................................. 25 

3.2  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ‐ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...... 26 
3.3  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ‐ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................. 27 
3.4  ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ‐ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ...................................................................... 27 
3.5  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................ 29 

4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................... 30 

4.1  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ............................................................................................ 30 
4.2   ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ‐ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................... 30 
4.3  ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................. 30 





 

Σελίδα 3 
 

4.4  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .......................................................................................................................................... 30 
4.5  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ........................................................................................... 31 
4.6  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 31 

5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 32 

5.1  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ........................................................................................................................................ 32 
5.2  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ‐ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ............................................................................................ 33 

δ) πρόσθετες ποινικές ρήτρες  που  ισχύουν είναι οι αναφερόμενες στο  Άρθρο 1o : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της παρούσας Διακήρυξης. ........................................ 33 

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ................................................................. 33 
5.4  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ................................................................................................................... 33 

6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................................................................... 35 

6.1   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................... 35 
6.2   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................. 35 
6.4   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................. 36 
6.5  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ .......................................................................................................................... 36 
6.6   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ‐ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................................................................................. 36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» ............................................................................. 38 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» ................................................... 39 

Άρθρο 1ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .............................................................................. 39 
Άρθρο 2o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ............................................................................ 39 
Άρθρο 3o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ............................................................................. 40 
Άρθρο 4o: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ................................................... 42 
Άρθρο 5ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ‐ΕΚΘΕΣΕΙΣ ............................................................ 43 
Άρθρο  6o: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π. Υ. ....................................................................... 44 
Άρθρο  7o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................... 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – A – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣ ΜΒR ................................................................... 51 

Αντλιοστάσιο εισόδου ................................................................................................................................. 51 
Μονάδα λεπτοκοσκίνισης ‐ Μέτρηση παροχής. .......................................................................................... 52 
Βιολογική επεξεργασία ................................................................................................................................ 54 
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος‐ Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος ....................................................... 61 
Αντλιοστάσιο διαυγασμένων ....................................................................................................................... 61 
Δεξαμενή καθαρών –απολύμανση με χλωρίωση ........................................................................................ 62 
Κτίριο αφυδάτωσης ..................................................................................................................................... 63 
Μονάδα απόσμησης .................................................................................................................................... 65 
Υποσταθμός μέσης τάσης‐ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ............................................................................... 66 
Λοιπά έργα υποδομής ................................................................................................................................. 67 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – B – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΧ .............................................................. 70 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Γ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Μ.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(KRUGER) ................................................................................................................................................... 74 

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΩΝ .................................................................................................................................................... 75 
ΓΡΑΜΜΗ ΙΛΥΟΣ‐ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ. ....................................................................................................................... 82 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV  –  Δ– TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ .................................................................... 93 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ................................................................................................................................................. 93 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α2 ................................................................................................................................................. 93 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 ................................................................................................................................................. 94 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 ................................................................................................................................................. 95 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 ................................................................................................................................................. 96 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α6 ................................................................................................................................................. 97 





 

Σελίδα 4 
 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α7 ................................................................................................................................................. 98 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α8 ................................................................................................................................................. 99 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α9 ............................................................................................................................................... 100 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α10 ............................................................................................................................................. 100 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α11 ............................................................................................................................................. 101 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ «ΚΑΡΑΒΟΛΑ»(Α12) ....................................................................................................................... 102 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ «ΚΝΩΣΟΥ» (Α13‐Α14) ................................................................................................................... 102 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ (Α15) ............................................................................................ 102 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» ..................................................104 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ   «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» ..................................................105 

Άρθρο 1o : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ................................................................................................ 105 
Άρθρο 2o : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ................................................................. 106 
Άρθρο 4ο: ΥΛΙΚΑ ‐ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ‐ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ............ 107 
Άρθρο 5ο: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‐ ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ. ‐ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ............................................. 109 
Άρθρο 6ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ............................................................................. 109 
Άρθρο 7ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ‐ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .............................. 109 
Άρθρο 8ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ....................................................................................... 111 
Άρθρο 9ο: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‐ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................... 111 
Άρθρο 10ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ‐ΠΤΩΧΕΥΣΗ‐ΘΑΝΑΤΟΣ ................................................................................... 111 
Άρθρο 11ο: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ............................................................................................. 112 
Άρθρο 12ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ............................................................................................................................ 112 
1.  Ασφάλιση για υλικές ζημίες .............................................................................................................. 112 
Άρθρο 13ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ .......................................................................................................................... 113 
Άρθρο 14o: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ .............................................................................................................. 113 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» ...............................................................................................114 

 





 

Σελίδα 5 
 

1. AΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΦΟΙΝΙΚΙΑ 

Πόλη  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  71500 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  NUTSEL431 

Τηλέφωνο  2810 529379 

Φαξ  2810 263678 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   amanaki@deyah.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.deyah.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)   

Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

O Αναθέτων Φορέας είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)     

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι  Τομέας Ύδατος. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)          Η  ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι  γενικώς  διαθέσιμα.  Η 
απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω  εργαλεία  και  συσκευές  είναι  δυνατή  στην 
διεύθυνση www.deyah.gr. 

              Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση: amanaki@deyah.gr  

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας‐Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία  του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς:  

 Κ.Α. 62.07.0156 και τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση επέκτασης βιολογικού καθαρισμού», με συνολικό ποσό 
1.080.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, με ψήφιση σχετικής πίστωσης για τον προϋπολογισμό του έτους 2019 το ποσό 
των 5.000,00, ως την 84/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 699ΤΟΡΙΗ‐8ΤΘ.  

 Κ.Α. 54.00.6024 και τίτλο «Φ.Π.Α Δαπανών 24%» με συνολικό ποσό 259.200,00 ευρώ του  προϋπολογισμού. 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

Α)  Η  λειτουργία  και  η  συντήρηση  του  έργου  της  τριτοβάθμιας  επεξεργασίας  των  λυμάτων  με  βιοαντιδραστήρες 

μεμβρανών  (έργο  MBR)  επί  24ώρου  βάσεως  και  365  ημέρες  ανά  έτος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 
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B) Η λειτουργία και η συντήρηση του έργου της τριτοβάθμιας  επεξεργασίας των λυμάτων με φίλτρο τύπου υφάσματος  

και  απολύμανση   UV  (έργο  ΕΟΧ)  επί 24ώρου  βάσεως  και 365  ημέρες  ανά  έτος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 

Γ)  Η  λειτουργία    του  έργου  της  συμβατικής  δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας  των  λυμάτων  με  νιτροποίηση  ‐ 

απονιτροποίηση, παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου  (έργο Kruger) επί 16ώρου βάσεως (15:30 το απόγευμα έως 07:30 

το  πρωί),  πλην  του  τμήματος  της  γραμμής  του  βιοαερίου  κατάντη  των  χωνευτών,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  επί 

24ώρου  βάσεως  κατά  τα  Σαββατοκύριακα  και  όλες  τις  επίσημες  αργίες,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 

Δ)  Η  λειτουργία  και  η  συντήρηση  όλων  των  αντλιοστασίων  λυμάτων  της  πόλεως  του  Ηρακλείου  (15  αντλιοστάσια 

λυμάτων)  επί 24ώρου βάσεως και 365 ημέρες ανά έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.  

Όλα τα ανωτέρω είναι για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.     

Οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  συντήρησης    κατατάσσονται  στο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  Δημοσίων  Συμβάσεων    CPV: 
90420000‐7.  

Η παρούσα σύμβαση δεν  υποδιαιρείται σε τμήματα: 

Προσφορές  υποβάλλονται  για    το  σύνολο  του  Ενδεικτικού  Προϋπολογισμού  της  Διακήρυξης  που  συμμετέχει  ο 
οικονομικός φορέας και αναλυτικά, περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα της Τεχνικής Περιγραφής. 

Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας  θα καταθέσει προσφορά συνολικά.  

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  του  ενός  εκατομμυρίου    τριακοσίων  τριάντα  εννέα   
χιλιάδων   διακοσίων  (1.339.200,00)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. ενός 
εκατομμυρίου  ογδόντα  χιλιάδων (1.080.000,00) ευρώ . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερεις  (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
Παραρτήματα (Α‐Β‐Γ‐Δ ) της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο  κατακύρωσης:  Κριτήριο  επιλογής  του  αναδόχου  θα  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής  που  θα  δοθεί  για  το  σύνολο  του  Προϋπολογισμού    για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας, 
εφόσον τα προσφερόμενα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν. 
3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013», 

− του  ν.  4497/2017  (  ΦΕΚ  171/13.11.2017  τεύχος  Α'  )    «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107. 

− του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ‐  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του  ν.  3886/2010  (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  Εναρμόνιση  της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»   
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− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− 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”, 

− του  άρθρου  4  του  π.δ.  118/07  (Α΄150)  του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του 
Υπουργού Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007  (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων  των φορέων  του Δημοσίου στο  νομαρχιακό  και  τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

− του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

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

− του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις”    και  ιδίως  των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων 
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

− της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

− της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκ  δοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

− Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για 
την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ) 
“20REQ006136200 2020‐01‐08”. 

− Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για 
την  εκτέλεση  της  προμήθειας  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ) 
“20REQ006136216 2020‐01‐08”.  

− Την  με  αριθμό  3/2019  και  ΑΔΑ:  6ΝΒ9ΟΡΙΗ‐9Θ7  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΔΕΥΑΗ  περί  Συγκρότησης  τριμελούς 
Επιτροπής  Υπαλλήλων  μετά  των  αναπληρωματικών  αυτών  για  τη  διενέργεια  και  αξιολόγηση    διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών    και  της  τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά  των αναπληρωματικών αυτών για 
την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2019.  

− Το  εισηγητικό  έγγραφο  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  11600/26‐11‐2019  του  Γενικού  Διευθυντού  για  έγκριση  των 
τευχών  και  την    ψήφιση  και  διάθεση  πίστωσης  στους  Κ.Α.  62.07.0156  και  Κ.Α.54.00.6024  με  το  εισηγητικό 
έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 8399/26‐08‐2019  του Γενικού Διευθυντού. 

− Την υπ’  αριθ. 477/2019 με ΑΔΑ: 69ΚΡΟΡΙΗ‐ΦΨ6 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης του διαγωνισμού και  την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  
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1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/02/2020   ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.. 

Η διαδικασία   θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

1.6   Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης1  

Προκήρυξη2 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/01/2020 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με NO_DOC_EXT:2020‐003529. 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  :  
http://www.promitheus.gov.gr,  όπου  η  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  ΕΣΗΔΗΣ 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : Α/Α 83858 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν.4412/2016. 

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της  παραγράφου  4  του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016  και  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  19  (Απόφαση  31/2017  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων):  

1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ» με ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 13/01/2020. 

2. Εβδομαδιαία  Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» με ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 13/01/2020. 

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  : 

www.deyah.gr με ημερομηνία  δημοσίευσης 13/01/2020. 

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά.  

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους 
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν 
θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
1  Για  δημόσιες  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  ή  για  τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων,  εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  το 

επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  
2  Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα 

V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης 
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
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2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  ως απόφαση 477/2019 του Δ.Σ. με ΑΔΑ:69ΚΡΟΡΙΗ‐ΦΨ6 είναι τα 
ακόλουθα: 

1. η  με  αρ.  πρωτ:  117/09‐1‐2020  Προκήρυξη  της  Σύμβασης  (ΑΔΑΜ  20PROC006149948  2020‐01‐13,) 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  :   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]3, με NO_DOC_EXT: 2020‐003529. 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

8. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της4  

2.1.2  Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης,  καθώς  και  όλες  οι 
ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ως άνω συστήματος . 

Τα αριθμ. πρωτ: 116/09‐01‐2020  .έγγραφα της Σύμβασης, διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους,  που  ανέρχεται  σε  [10,00]  ευρώ,  εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την 
αναπαραγωγή.  

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :  

Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικά  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί 
φορείς  διασφαλίζουν  την  τήρηση  των  απαιτήσεων  αυτών  από  το  προσωπικό  τους,  τους  υπεργολάβους  τους  και  κάθε 
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή 
των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.5] 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,    το  αργότερο  οκτώ  (8)  ημέρες  πριν  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της  παρούσας,  στη  σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  
υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους    στο  σύστημα  οικονομικούς φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο 
με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο  .  Αιτήματα παροχής  διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 
3  Για συμβάσεις άνω των ορίων 
4  Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί  προαιρετικό  έγγραφο  που  δύναται  να  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  στο  πλαίσιο  της 
διακριτικής ευχέρειας της Α.Α.  

5  Άρθρο  22  παρ.  1,  έκτο  εδάφιο  ν.  4412/2016  «Εναπόκειται  στις  αναθέτουσες  αρχές  που  απαιτούν,  άλλα  μέσα 
επικοινωνίας  πλην  των  ηλεκτρονικών  για  τη  διαδικασία  υποβολής,  να  αναφέρουν  στη  χωριστή  έκθεση  που 
προβλέπεται  στο  άρθρο  341  τους  σχετικούς  λόγους.  Εφόσον  συντρέχει  περίπτωση,  οι  αναθέτουσες  αρχές 
αναφέρουν  στη  χωριστή  έκθεση  τους  λόγους  για  τους  οποίους  κρίνεται  απαραίτητη  η  χρήση  άλλων  μέσων 
επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου» 
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 Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα  έγκαιρα,  δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών . 

Επίσκεψη στις Εγκαταστάσεις 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά από αίτησή τους, επίσκεψη στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, σε ημερομηνίες που 
θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού . 

Τα αιτήματα για επίσκεψη στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού µέσω της 
Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία  λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Οι    επισκέψεις  στις  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  θα    πραγματοποιηθούν      σε    ημερομηνίες      που    θα  κοινοποιηθούν  στους 
ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού μέχρι και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία  
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Για να υποβληθούν αιτήματα επισκέψεων οι  οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστημα, δηλαδή να 
διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης).  Το  ηλεκτρονικό 
αρχείο  µε  το  κείμενο  των  αιτημάτων  απαιτείται  να  είναι  ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Οι  πιο  πάνω  επισκέψεις  θα  πραγματοποιηθούν    σε  συνεννόηση µε  την  ΔΕΥΑΗ  και  ο  υποψήφιος  θα  συνοδεύεται  από 
δικούς  του  τεχνικούς  εμπειρογνώμονες  ή  άλλα  τεχνικά  στελέχη  της  επιλογής  του.  Θα  συνοδεύεται,  επίσης,  από 
εξειδικευμένο    τεχνικό προσωπικό  της ΔΕΥΑΗ προκειμένου    να  του παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες που  τυχόν θα 
ζητήσει. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. με A/A 83858 
 21/01/2020 Ώρα 10:00 π.µ 

 

Το αργότερο έως 26/01/2020  

 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από 
επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)6. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
πρέπει  να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το 
έγγραφο.  

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  πρέπει    να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα 
επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο 
αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το  έγγραφο.  Οι  προσφορές  και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές  στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
6 





 

Σελίδα 11 
 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐  εταιρικά  ή  μη  ‐  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο  μπορούν  να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα . 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα . 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α΄13) 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐μέρη της ΣΔΣ 
και  έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό. Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται από  το  Ε.Τ.Α.Α.  ‐ 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό  του 
αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών  και Δανείων,  τα  τοκομερίδια ή μερίσματα που  λήγουν  κατά  τη διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους  εκδότες  της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα  παραπάνω  για  κάθε  μέλος  της  ένωσης),    ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ)  την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να  καταβάλει  το  ποσό  της 
εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο 
απευθύνεται και  ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,  τον αριθμό και  τον  τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής ‐ Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος  I  της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να 
περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .  

3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  (προσφέροντες),    εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%  , που ανέρχεται 
στο ποσό των 21.600,00 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για  (6) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
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μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016 και στη συνέχεια  του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων  οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  

α)  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή  ορίζεται  στο άρθρο 2  της  απόφασης‐πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου  της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για  την  καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος  (ΕΕ L 300  της 11.11.2008 
σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών‐μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην 
παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης‐πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη,  κατά την έννοια  του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με  την προστασία  των οικονομικών συμφερόντων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως αυτές ορίζονται 
στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005, 
σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ  του Συμβουλίου  (ΕΕ L 101  της 15.4.2011,  σ. 1),  η οποία ενσωματώθηκε στην  εθνική  νομοθεσία με  το  ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’  ελάχιστον  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των  προηγούμενων  εδαφίων  αφορά  στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α)  όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν  ο  οικονομικός  φορέας    είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ)  ο  Αναθέτων  Φορέας    γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης 
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3.  α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω 
επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας  υγείας ή προστασίας περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή  των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων  οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την 
προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας7,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.  4412/2016  δεν  μπορεί  να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού φορέα  κατά  την 
προετοιμασία  της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,  κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 48  του  ν. 4412/2016,  δεν μπορεί  να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης 
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την 
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις 

 
7 
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
2.2.9.2 της παρούσας,  

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς 

εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της 
παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή  παραλείψεών  του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1,  2.2.3.2.  γ)  και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση  της ανωτέρω δυνατότητας  κατά  την περίοδο  του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8.  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9.  Οικονομικός  φορέας,  στον  οποίο  έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή  υπουργική  απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν 
δραστηριότητα  συναφή με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης.    Οι  οικονομικοί φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι 
μέλη  συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να  μπορούν  να  παράσχουν  τη  σχετική  υπηρεσία  στη  χώρα  καταγωγής  τους,  η 
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  τους  ζητεί  να  αποδείξουν  ότι  διαθέτουν  την  έγκριση  αυτή  ή  ότι  είναι  μέλη  του  εν  λόγω 
οργανισμού 8 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, 
εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.  

 
8      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν: 
Ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. για τις δύο τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόμοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς με τις δημοπρατούμενες.   

Απαιτείται: 

α) να μπορούν να διαθέσουν για το συγκεκριμένο έργο, κατ’ ελάχιστον:  

- Έναν  ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας 
σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Συντήρησης.    

- Έναν    ηλεκτρολόγο  ή  ηλεκτρονικό  μηχανικό  Τ.Ε.,  μερικής    απασχόλησης,    τουλάχιστον  τριετούς  εμπειρίας  σε 
αντίστοιχες  εγκαταστάσεις,  ως  κυρίως  υπεύθυνος    για  τη  λειτουργία  και  τη  συντήρηση  του  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και των on line μετρητικών οργάνων των εγκαταστάσεων.                                                                                                                 

- Ένα  διπλωματούχο  χημικό  μηχανικό,  μερικής  απασχόλησης,  τουλάχιστον    τριετούς  εμπειρίας  σε  αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Λειτουργίας. 

- Δύο μηχανοτεχνίτες , πλήρους απασχόλησης.  

- Πέντε ηλεκτροτεχνίτες, εκ των οποίων οι τέσσερις πλήρους απασχολήσεως και ο ένας μερικής απασχολήσεως. 

- Πέντε  εργάτες  γενικών καθηκόντων,  ,  εκ  των οποίων οι  τέσσερις πλήρους απασχολήσεως και ο  ένας μερικής 
απασχολήσεως.    

- Υπηρεσίες  παρακολούθησης  του  έργου  επί  24ώρου  βάσεως  και    εκτάκτων  επεμβάσεων,  οποτεδήποτε  αυτό 
απαιτηθεί.   

- Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

- Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

β)  να  διαθέτουν  εμπειρία  στη  λειτουργία  και  συντήρηση  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  σε  επίπεδο 
τουλάχιστον δευτεροβάθμιου καθαρισμού, δυναμικότητας τουλάχιστον 30.000  ισοδυνάμων κατοίκων, για τουλάχιστον 
δύο  (2)  χρόνια  συνολικά,  με  μία  ή  περισσότερες  συμβάσεις,  διαδοχικές  ή  μη  ή  παράλληλες,  από  1‐1‐2015  έως  την 
ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού σε εφημερίδα (διευκρινίζεται ότι η 
ζητούμενη δυναμικότητα αφορά πραγματική δυναμικότητα, με την οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις και όχι αυτή του 
αρχικού σχεδιασμού). 

Και  εμπειρία  στη  λειτουργία  και  συντήρηση  εγκαταστάσεων  με  σύστημα  βιοαντιδραστήρων  μεμβρανών  (MBR)  σε  
επεξεργασία    λυμάτων  είτε  υπερδιήθησης  σε  επεξεργασία    νερού,  δυναμικότητας  τουλάχιστον  20.000  ισοδυνάμων 
κατοίκων,  για  τουλάχιστον  έξι  μήνες,  από  1‐1‐2015  έως  την  ημερομηνία  της  τελευταίας  νόμιμης  δημοσίευσης  της 
προκήρυξης  του  διαγωνισμού  σε  εφημερίδα  είτε  μόνοι  τους  είτε  σε  κοινοπρακτικό  σχήμα  (διευκρινίζεται  ότι  η 
ζητούμενη δυναμικότητα αφορά πραγματική δυναμικότητα με την οποία λειτουργούν οι εγκαταστάσεις και όχι αυτή του 
αρχικού σχεδιασμού). 

Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά και θα αποτελούν στοιχεία αποδοχής της υποψηφιότητας 
στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Προσώπων, το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να διαθέτει τα παραπάνω.  Το 
μέλος αυτό θα τεθεί επικεφαλής  (leader)  της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων. Κάθε επιχείρηση   θα   συμμετέχει 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα. 

Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  περισσότερων  της  μιας  επιχείρησης  του  ιδίου  ομίλου  σε  διαφορετικά  διαγωνιζόμενα 
σχήματα, αποτελεί αιτία αποκλεισμού όλων των επιχειρήσεων του ομίλου αυτού, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.   

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

ISO 9001:2015  και ISO 14001:2015.  
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2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 
στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 
του  ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  να  στηρίζονται  στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 
οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την 
απαιτούμενη με  τη διακήρυξη οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  οι    εν  λόγω οικονομικοί φορείς  και  αυτοί 
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου  2.2.3  και  β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ9  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου    του  Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος . 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών10 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό, 
υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα11  ως    προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  του 
άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας  για  το σύνολο  των φυσικών προσώπων που είναι μέλη  του διοικητικού,  διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.12  

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 
9  Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος  ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος  ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

10   Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 

11  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
12	 Επισημαίνεται  ότι  η  ανωτέρω  δυνατότητα  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  οικονομικού  φορέα.  

Εξακολουθεί      να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
αναφέρονται  στα  τελευταία  δύο  εδάφια  του  άρθρου 73  παρ. 1  του    ν. 4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  το 
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5‐ 2.2.8)132. 

Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην  ικανότητα  του  οποίου  στηρίζεται,  εφόσον  ο 
τελευταίος δεν πληροί  το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για  τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4133. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο 
που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος  ‐ μέλος  της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν,  όπως 
εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα 
προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι  ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη,  εφόσον έχουν συνταχθεί έως  τρεις  (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της πρόσκλησης  για  την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι 
προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους ‐ μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,  υποβάλλεται  υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για  τους οικονομικούς φορείς που είναι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  τα πιστοποιητικά ότι δεν  τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν  έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,  το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  του οικονομικού φορέα,  για  τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 
από  το οποίο  να προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής προστίμου που  έχουν  εκδοθεί  σε βάρος  του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να 
καταστεί  εφικτή η  έκδοση  του ανωτέρω πιστοποιητικού,  αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση  του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν  το  κράτος‐μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφα ή  πιστοποιητικά  ή  όπου  το  έγγραφα ή  τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη ‐ μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή 
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εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  ‐  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2  και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e‐Certis) του άρθρου 
81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε)  για  την παράγραφο 2.2.3.5,  δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης  των μετοχών,  εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρία.  [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή  του,  καθώς και αναλυτική κατάσταση με  τα στοιχεία  των μετόχων  της εταιρείας και  τον αριθμό  των μετοχών 
κάθε  μετόχου  (μετοχολόγιο),  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ 
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπή  ανώνυμη  εταιρία,  και  εφόσον  έχει,  κατά  το  δίκαιο  της  έδρας  της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  αναλυτική  κατάσταση  μετόχων,  με  αριθμό  των  μετοχών  του  κάθε  μετόχου,  όπως  τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την  υποβολή  της  προσφοράς  ή  κάθε  άλλο  στοιχείο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού 
προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές 
μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη 
κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των  μετοχών  και  αν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  σχετική 
κατάσταση  μετόχων  (με  1%),  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα 
υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υποβάλλεται  η  υπεύθυνη δήλωση  της  κοινής απόφασης  των  Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23‐8‐2007  (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά  τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη  ‐ μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι    εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό 
μητρώο.  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4  (απόδειξη 
καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως 
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τριάντα  (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,   εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  τα  ζητούμενα  στο  2.2.5.  Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια.  Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  όλα  τα  
ζητούμενα καθώς και τα  τεχνικά δικαιολογητικά.  

Επίσης μία Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με κατάλογο των υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικώς και ποιοτικώς με 
τις δημοπρατούμενες, που έχει προσφέρει από 1‐1‐2015   έως την ημερομηνία της τελευταίας νόμιμης δημοσίευσης της 
προκήρυξης  του  διαγωνισμού  σε  εφημερίδα,    συνοδευόμενη  από  τα    πιστοποιητικά  των  εκτελεσθέντων  έργων  και 
υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν: 

 Ονομασία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

 Ποσοστό και είδος συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης 

 Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύμβασης 

 Ημερομηνίες έναρξης‐περαίωσης των εργασιών 

 Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ 

 Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα σχεδιασμού και 
στη δυναμικότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες που παρείχε ο διαγωνιζόμενος 

 Προσωπικό που διέθεσε ο διαγωνιζόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
 

Τα  πιστοποιητικά  θα  έχουν  εκδοθεί  από  τους  αρμόδιους  φορείς  ανάθεσης  των  εργασιών  και  θα  συνοδεύονται  σε 
περίπτωση  εκτέλεσής  τους  στο  εξωτερικό  από  επικυρωμένες  επίσημες  μεταφράσεις  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Θα 
πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα : 

     α)  Εάν  πρόκειται  για  αναθέτουσες  αρχές,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  θα  υποβληθούν  πιστοποιητικά  συντασσόμενα  ή 
θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή. 

     β) Εάν  πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν 
από το φορέα.  

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  όλα  τα  ζητούμενα  που  αναγράφονται  στη 
προαναφερόμενη παράγραφο. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 
υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την  εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ 
ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό  ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει  να έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30) 
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.    Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με  τη  νομική  μορφή  του    οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή  προκύπτει  από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής  (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,  εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας  εγκατάστασης, 
αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση    του  νόμιμου  εκπροσώπου,  από  την  οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση  του  οικονομικού  φορέα,  όλες  οι  σχετικές 
τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει 
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χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.7.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που  προβλέπονται  από  τις  εκάστοτε 
ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα 
ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016, 
μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει  των  οποίων  έγινε η  εγγραφή  των  εν  λόγω οικονομικών 
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το  πιστοποιητικό,  που 
εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας  επιθυμεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες άλλων φορέων,  σύμφωνα με  την 
παράγραφο  2.2.8  για  την  απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,  πρέπει  να  υποβάλλει  τα 
ακόλουθα στοιχεία για τους οικονομικούς φορείς των οποίων τους πόρους επικαλούνται (θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο Φάκελο Δικαιολογητικών) : 

Α)  Όλα  τα  νομίμως  επικυρωμένα  πιστοποιητικά  και  λοιπά  έγγραφα  τα  οποία  η  παρούσα  προκήρυξη  αναφέρει  ότι  θα 
πρέπει να υποβληθούν από κάθε συμμετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης από κάθε εταιρεία 
μέλος  της,  στα  οποία  θα  τίθεται  ο  όρος  «οικονομικός  φορέας».  Περίπτωση  κοινοπραξίας/σύμπραξης  οικονομικών 
φορέων δεν υφίσταται.  

Β)  Απόφαση  του  Δ.Σ.  ή  του  αρμόδιου  καταστατικού  οργάνου  του  οικονομικού  φορέα,  με  την  οποία  θα  εγκρίνεται  η 
παροχή προς  τον  συμμετέχοντα στο  διαγωνισμό  της  χρηματοοικονομικής  ή/και  της  τεχνικής ή/και  της  επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του ΠΥ καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Στην  απόφαση αυτή  ο  οικονομικός φορέας  θα  δεσμεύεται  ρητά  να  διαθέσει  στον ΠΥ  τους  συγκεκριμένους  πόρους.  Η 
σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι 
με ρητή προς τούτο δέσμευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην ΔΕΥΑΗ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίμηση της 
σημασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του διαγωνισμού και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης την 
υλοποίηση  αυτής  της  δέσμευσης.  Επίσης  στην  απόφαση  αυτή  ο  οικονομικός  φορέας  θα  δεσμεύεται  ρητά  ότι  θα 
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον ΠΥ έναντι της ΔΕΥΑΗ για τους συγκεκριμένους αυτούς πόρους.  

Γ) Αποδεικτικό της σχέσης μεταξύ του ΠΥ και του οικονομικού φορέα, θεωρημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  τηρηθούν  οι  παραπάνω  υποχρεώσεις  του  οικονομικού  φορέα  ή/και  δεν  υποβληθούν  τα 
προαναφερόμενα δικαιολογητικά, η επίκληση δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης η μη 
τήρηση  των  δηλωθέντων  για  την  σχέση  με  τον  οικονομικό  φορέα,  δίδει  στη  ΔΕΥΑΗ  το  δικαίωμα  της  εφαρμογής  των 
διατάξεων για έκπτωση του ΠΥ.  

Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΥ και των οικονομικών φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν 
περιεχόμενο της σύμβασης.  

Κάθε  οικονομικός φορέας  θα  δύναται  να  διαθέτει  την  ικανότητα  του  και  τις  υπηρεσίες  του  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω 
αναφερόμενα, προς ένα μόνο υποψήφιο ΠΥ. 

Β.11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών,  των 
όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 

B.12. Ο κάθε διαγωνιζόμενος  υποβάλλει με την προσφορά του σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η 
δυνατότητα να διαθέσει η προσφέρουσα εταιρεία ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων,  το επιστημονικό προσωπικό που 
προτίθεται να απασχολήσει, για  την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης ( κατ΄ ελάχιστο θα εμφανίζεται, 
το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό στο άρθρο 6 των τεχνικών προδιαγραφών, κατά  αριθμό σε όλες τις ειδικότητες, 
και με την απαιτούμενη εμπειρία). Ειδικότερα για το επιστημονικό δυναμικό που θα απασχολήσει, θα κατατεθούν πλήρη 
βιογραφικά  σημειώματα,  βεβαιώσεις  –  πιστοποιητικά    εμπειρίας,  από  τον  αρμόδιο  φορέα  που  θα  αποδεικνύουν  την 
εμπειρία του σε παρόμοιες υπηρεσίες. 
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Η σχέση εργασίας του επιστημονικού προσωπικού με τον διαγωνιζόμενο θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις απασχόλησης 
του προσωπικού σε έργα που εκτέλεσε ο διαγωνιζόμενος από τους αρμόδιους φορείς των έργων. 

Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  ή  Ενώσεως  Προσώπων  τα  παραπάνω  ως  προς  το  επιστημονικό  προσωπικό  πρέπει    να 
διατίθενται από ένα τουλάχιστον μέλος. 

B.13.  Βεβαίωση  της  ΔΕΥΑΗ  ότι  εκπρόσωπος  ή  εκπρόσωποι  του  διαγωνιζόμενου  επισκέφτηκαν  επί  τόπου  τις 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ενημερώθηκαν από υπάλληλο  της ΔΕΥΑΗ γι’ αυτές. 

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  είναι  επί  ποινή  αποκλεισμού  από  τους  συμμετέχοντες.  Η  ΔΕΥΑΗ  θα  έχει  το  δικαίωμα 
ελέγχου  και  σε  περίπτωση  αναντιστοιχίας  μεταξύ  των  δηλουμένων  και  της  πραγματικότητας  τότε  ο  διαγωνιζόμενος 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
Όλα  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  θα  είναι  νομίμως  επικυρωμένα  και  τυχόν  ξενόγλωσσα,  νομίμως  μεταφρασμένα.  Τεχνικά 
κείμενα, εγχειρίδια κλπ μπορεί να είναι και στα Αγγλικά. 

2.3   Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που 
θα  δοθεί  για  το  σύνολο  του Προϋπολογισμού  που  συμμετέχει  ο  οικονομικός φορέας  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης, 
εφόσον η προσφορά του  πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

2.4   Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο του 
προϋπολογισμού της προκηρυχθείσας  σύμβασης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους 
τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην 
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  εγκεκριμένη 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 
(ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ‐ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής  υπογραφής  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  αίτηση  συμμετοχής 
συνοδεύεται  με  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  δηλώνεται  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  προβλέπεται  η  χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37  του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας 
του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά    σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική 
δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα 
οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf  (το  οποίο  θα  υπογραφεί 
ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  . 

2.4.2.5.  Ο  χρήστης  ‐  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του  Συστήματος,  όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν 
ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf  και  εφόσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο  φέρουν  εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της 
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά  γίνονται  αποδεκτά  είτε  κατά  τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει  υπογραφή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και  δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής    προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και    τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και 
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο    αναθέτων  φορέας  μπορεί  να  ζητεί    από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και 
στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐ Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών (παρ. 6, αρ. 43 Ν.4605/2019) και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και 
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ). 
 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες/ανακοινώσεις οι οποίες είναι 
αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD) https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις  προδιαγραφές  που  έχουν  τεθεί  από  τον 
αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις‐Τεχνικές Προδιαγραφές” της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των προσφερόμενων  ειδών,  με βάση  το  κριτήριο ανάθεσης,  σύμφωνα με  τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα . 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  [τιμή  ή  κόστος],  
όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών  δίνεται  σε ευρώ και περιλαμβάνει: 

α)  Όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  παροχή  των  υπηρεσιών  για  τη  συνεχή  λειτουργία  και 
συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας επεξεργασίας των λυμάτων, σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των έργων, με τη μελέτη των έργων και με τους όρους που αναφέρονται στα 
τεύχη δημοπράτησης και στη Σύμβαση. 

β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση 
σχετική  με  το  είδος  και  την  απόδοση  των  μηχανημάτων,  την  ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  επιστημονικού  και 
εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο  προσφέρων  θα 
επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του  ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που  υπάρχει  στο  Παράρτημα 
«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα 
έγγραφα της σύμβασης . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται  αυτόματα  από  το 
σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 
αναθέτοντα φορέα στο κεφάλαιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  δηλώνεται  με  σαφήνεια  ότι  συμφωνεί  με  τους  τρόπους    πληρωμής  που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα    (6)  μηνών  από  την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, πριν από 
τη λήξη  της, με αντίστοιχη παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 302 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της 
διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η 
συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση συμμετοχής τους,  εφόσον τους 
ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν  τις προσφορές  τους και αποκλείονται οι  λοιποί οικονομικοί 
φορείς.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει 
εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 
είτε όχι. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1  (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.  (Χρόνος και  τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής 
προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση 
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά , 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  Ο περιορισμός 
αυτός  ισχύει,  υπό  τους όρους  της παραγράφου 2.2.3.4  περ.  γ  της παρούσας  (  περ.  γ΄  της παρ. 4  του άρθρου73  του  ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της  παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των    προσφορών    αρμόδιο  όργανο  του  αναθέτοντα  φορέα 
(Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής‐Τεχνική  Προσφορά»  την 

10/02/2020 ημέρα Δευτέρα και  ώρα : 10:00  π.μ. 

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

Με  την  αποσφράγιση  των  ως  άνω  φακέλων,  ανά  στάδιο,  κάθε  προσφέρων  που  συνεχίζει  σε  επόμενο  στάδιο  αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

 β)    Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών  προσφορών  των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να  συντάσσεται  ενιαίο 
πρακτικό,    το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  μόνο  στην 
αναθέτουσα αρχή,  προκειμένου η  τελευταία  να ορίσει  την ημερομηνία  και ώρα αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά  την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης,  σύμφωνα με  τα ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ)  Το αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση  των  οικονομικών προσφορών  των προσφερόντων,  των 
οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας,  κατά ανώτατο όριο δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της σχετικής πρόσκλησης.  Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση  ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή  επιλέγει  τον ανάδοχο με  κλήρωση μεταξύ  των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων 
των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»  και «Οικονομική Προσφορά»),  η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ‐ Δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική    πρόσκληση  μέσω  του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει  εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση  της σχετικής    έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα 
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών    που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 ‐ 2.2.8  αυτής. 

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από  την  ημερομηνία  υποβολής    τους,  κατά  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α’  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών,  το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός 
ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  δέκα  (10)  ημερών  αίτημα  προς  την  επιτροπή  του  διαγωνισμού  για  την  παράταση  της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται  και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 
παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)    δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των  παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι 
προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  2.2.8  (κριτήρια  ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας.  

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και προσήκουσας  ενημέρωσης  του  αναθέτοντα φορέα  για  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις 
οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες 
επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την 
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  του  αναθέτοντα 
φορέα η εγγύηση συμμετοχής του13.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 ‐2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα  οριζόμενα  ανωτέρω14  και  τη 
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την 
κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως 
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

 
13 
14   Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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ποσοστό  15%  15  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό  50%16  στην  περίπτωση  μικρότερης 
ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. 

3.3  Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης  

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας 
ελέγχου  και αξιολόγησης  των προσφορών,  σε  κάθε προσφέροντα    που δεν  έχει αποκλειστεί  οριστικά17,  εκτός από  τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε 
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 
κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της  αίτησης,  με  την  επιφύλαξη  της  χορήγησης  προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το 7ο Κλιμάκιο  του Ελεγκτικού Συνενδρίου,  σύμφωνα με  τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλλει,  έπειτα  από 
σχετική  πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  79Α  του  ν.  4412/2016,  στην 
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 
ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από  την  επιτροπή διαγωνισμού,  η οποία συντάσσει πρακτικό 
που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει των  είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται  
η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα  που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές ‐ Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 
κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  του  αναθέτοντα φορέα  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές 
αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το  αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  του  αναθέτοντα  φορέα  226  η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως   

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα  συμφέροντα  του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 
15  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000 

ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

16  Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
17     Πρβ.  άρθρο  105  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  43  παρ.  13  περ.  β’  του  ν. 

4605/2019. 
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον 
ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»  και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format  (PDF),  το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών.. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
Δημοσίου,  κατά  τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363  του ν. 4412/2016  στο άρθρο 19 παρ. 1.1  και στο άρθρο 7    της με 
αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το  παράβολο    επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του  ή  σε 
περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 
368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και 
δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

•  κοινοποιούν  την  προσφυγή  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  περ.  α  του  πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και στην περ.α΄της παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 . 

•  διαβιβάζουν  στην  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  τα  προβλεπόμενα  στην  περ.  β  του  πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 σύμφωνα και με την παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 . 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της 
προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  του  αναθέτοντα  φορέα  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα  εξέτασης  της  προσφυγής.  Η  Αρχή  επιλαμβάνεται 
αποκλειστικά  επί  θεμάτων  που  θίγονται  με  την  προσφυγή  και  δεν  μπορεί  να  ελέγξει  παρεμπιπτόντως  όρους  της 
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.231 

Σε  περίπτωση  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  επί  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  αυτή  υποβάλλεται  έως  και  δέκα  (10) 
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της 
συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5) 
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.232 

Οι χρήστες ‐ οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων   της 
αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του  άρθρου  372  του  ν.  4412/2016  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την 
ακύρωσή  της  ενώπιον  του αρμοδίου δικαστηρίου.  Δικαίωμα άσκησης  των  ίδιων  ενδίκων βοηθημάτων  έχει  και  η 
αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική  προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης 
αναστολής  και  της αίτησης ακύρωσης  λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με  την απόφαση  της ΑΕΠΠ και  όλες  οι 
συναφείς προς  την ανωτέρω απόφαση πράξεις  ή παραλείψεις  της αναθέτουσας αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η  αίτηση  αναστολής  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  έκδοση  της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η  άσκηση  αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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Τέλος,  είναι  δυνατή  η  άσκηση  προδικαστικής  προσφυγής  στην  ΑΕΠΠ,  για  την  κήρυξη  ακυρότητας  της  συναφθείσας 
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλων ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  317  του  ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του 
Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης, 
μπορεί,  μετά από  γνώμη  του αρμόδιου  οργάνου,  να ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να αναμορφώσει  ανάλογα  το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.   
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4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή  , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την  εφαρμογή όλων  των  όρων  της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 
ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό σε 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης    επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2   Συμβατικό Πλαίσιο ‐ Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν. 4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή  διεθνείς  διατάξεις περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η  τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και  τους υπεργολάβους  του ελέγχεται και βεβαιώνεται από  τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4  Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από  τις συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω ανάθεσης  της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των υποχρεώσεων  της  παρ. 2  του άρθρου 253  του  ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνομα, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα 
φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στον 
αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3.  Ο  αναθέτων  φορέας  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους  υπεργολάβους,  όπως  αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους, 
υπερβαίνουν  σωρευτικά    το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από  την ως άνω επαλήθευση προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού απαιτεί  ή  δύναται  να απαιτήσει  την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/2016.  
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4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 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 .   

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η εκκαθάριση 
όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  από  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,    γίνεται  με  βάση  τους  λογαριασμούς  που 
συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

Μετά τη λήξη κάθε μηνιαίας παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. συντάσσει λογαριασμό του οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού, ίσου 
με  το  ένα  εικοστό  τέταρτο  (1/24)  του ποσού για  το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση για  τις παρεχόμενες υπηρεσίες  και 
σύμφωνα με το  Τιμολόγιο Προσφοράς.   

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.  

Η  πληρωμή  της  μηνιαίας  αξίας  παροχής  υπηρεσιών  γίνεται  με  εξόφληση  της  αντίστοιχης  συμβατικής  αξίας,  μετά  την 
τμηματική  ανά  μήνα  παραλαβή  από  τεχνικής  απόψεως  από  την  ΕΠΠ  και  την  προσκόμιση  των  απαραίτητων 
δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού. 

Από  τους  λογαριασμούς  αφαιρούνται  όλες  οι  εκκαθαρισμένες  απαιτήσεις  του  εργοδότη  και  ιδίως  ποινικές  ρήτρες, 
περικοπές τιμών, τυχόν λογαριασμοί που πληρώθηκαν από τη ΔΕΥΑΗ, ενώ βαρύνουν τον Π.Υ. κλπ., οπότε γίνεται σχετική 
μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. και 
γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. Δεν είναι δυνατό να περιληφθούν στους 
λογαριασμούς υλικά που δεν εισήχθησαν στην εγκατάσταση ή σε αποθήκες. 

Για την πληρωμή, θα υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικού μετά το τέλος κάθε μήνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται και είναι: 

 Πρωτόκολλο Παραλαβής (συντάσσεται από τη ΔΕΥΑΗ). 

 Βεβαίωση της ΕΠΠ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

 Τιμολόγιο  με την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ, από αριθμημένο στέλεχος τιμολογίου θεωρημένο σύμφωνα με το 
νόμο, καθώς και διπλότυπο κατάθεσης φόρου εισοδήματος του Π.Υ. 

 Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 

 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Αναγγελία  στον  αρμόδιο  φορέα,  πρόσληψης  προσωπικού,  η  οποία  θα  γίνει  υπό      την  επωνυμία  της 
εργοληπτικής επιχείρησης ή του σχήματος της Κοινοπραξίας που έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό ως Π.Υ.  
Ο Π.Υ.  θα υποβάλει ανάλογες βεβαιώσεις  και  για  το προσωπικό που θα αντικαθιστά ή θα προσλαμβάνει 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Αντίγραφο του ημερολογίου εργασιών για το χρονικό διάστημα που αφορά η πληρωμή. 

Χρηματικά ποσά ποινικής ρήτρας, λογαριασμών κλπ. δύναται να παρακρατεί η ΔΕΥΑΗ από τα μη εξοφληθέντα τιμολόγια 
και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

5.1.2.  Τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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. 6  του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 . Με κοινή Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ζητήματα που θα ρυθμίζουν την παραπάνω 
κράτηση.  

γ)Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ ,της αρχικής ,καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης  . Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή  .Με κοινή Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ζητήματα 
που θα ρυθμίζουν την παραπάνω κράτηση .  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,06% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με  κάθε πληρωμή θα  γίνεται  η προβλεπόμενη από  την  κείμενη  νομοθεσία παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  επί  του 
καθαρού ποσού. 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  της  αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες 
διατάξεις  και  αν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των 
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή  του κοινοποιείται  ειδική όχληση,  η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή  των ενεργειών 
στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη  συμμόρφωσή  του,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  ως  άνω  προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. 

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  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  των  υπηρεσιών  που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το 50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα 5%  χωρίς ΦΠΑ  επί  της  συμβατικής  αξίας  των 
υπηρεσιών 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 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. 

δ) πρόσθετες ποινικές ρήτρες   που    ισχύουν είναι οι αναφερόμενες στο   Άρθρο 1o  : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της παρούσας Διακήρυξης. 

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 
(Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  ‐  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών 
υλικών  –  αντικατάσταση),  καθώς  και  κατ΄  εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  ασκήσει  προσφυγή  για  λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  

Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το 
αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως  θεωρείται  ως  σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή 
αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας  διακήρυξης  ,  επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή  αγωγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  της Περιφέρειας,  στην 
οποία  εκτελείται  εκάστη  σύμβαση,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στις  παρ.  1  έως  και  6  του  άρθρου  205Α  του  ν. 
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4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1   Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την   Επιτροπή 
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  (ΕΠΠ) ,  η  οποία  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  κατόπιν  εισήγησης  της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ 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, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή 
την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

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. 

6.1.3  Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παραλαβή  των  υπηρεσιών  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  την  ΕΠΠ  της  σύμβασης,  που  μπορεί  να  σημειώσει  επί  αυτού  παρατηρήσεις  για  την 
τήρηση  των  όρων  της  σύμβασης  και  φυλάσσεται  στον  χώρο  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  ή  όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο 
για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2   Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες  από  την  ημερομηνία υπογραφής της.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της παράτασης που  χορηγήθηκε  επιβάλλονται  εις  βάρος  του ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα με  το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.2.3. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί να καταγγείλει αζημίως  τη σύμβαση μετά τους δώδεκα πρώτους μήνες της εφαρμογής της και να 
αναλάβει η ίδια με το προσωπικό της τη λειτουργία και τη συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, κατά την απόλυτη κρίση της 
και χωρίς να έχει καμία πρόσθετη ή ιδιαίτερη υποχρέωση  έναντι του Π.Υ. Αρκεί να ειδοποιήσει τον Π.Υ. εγγράφως δύο 
μήνες τουλάχιστο νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί το άρθρο  περί οριστικής παραλαβής.  

 6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  και  Παρακολούθησης,  κατά  τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στη παρούσα Διακήρυξη.  

 6.3.2  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στη  σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) 
είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  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 και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α)  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  παραδοτέων,  με 
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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  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο 
με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 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 της παραγράφου 1. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  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. 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22118του ν. 4412/2016.19  

6.4   Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

 Ο Π.Υ.  οφείλει  να παραδώσει  τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στη ΔΕΥΑΗ κατά  το πέρας  της συμβάσεως σε λειτουργική κατάσταση 
ίδια ή καλλίτερη σε σχέση με εκείνη κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Προς τούτο θα συντάσσεται από 
τον  Π.Υ.  πρωτόκολλο  παραλαβής  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  μόλις  υπογραφεί  η  σύμβαση  και  εντός  δέκα  ημερών  από  την 
ημερομηνία  υπογραφής  της,  όπου  θα  φαίνεται  η  λειτουργική  τους  κατάσταση  και  διά  του  οποίου  τα  δύο  μέρη 
(παραδούς‐παραλαβών)  θα  συμφωνούν  για  τη  λειτουργική  τους  κατάσταση  εκείνη  τη  στιγμή.  Σε  περίπτωση  κατά  την 
οποία οι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ δεν παραδοθούν στην  ίδια ή καλλίτερη λειτουργική κατάσταση θα υπάρξει ανάλογη περικοπή 
από  την  αμοιβή  είτε  την  εγγυητική  επιστολή  του  Π.Υ.,  ώστε  οι  όποιες  δυσλειτουργίες  να  αποκατασταθούν  με  όποιον 
τρόπο κρίνει πρόσφορο η ΔΕΥΑΗ.  

 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 ανάδοχος υπόκειται 
σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.2  της  παρούσας,  λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής  

ΔΕΝ προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

6.6   Καταγγελία της σύμβασης‐ Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1  Στην  περίπτωση  που,  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα  για  ένα  από  τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση  και  να  αναζητήσει  τυχόν  αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  ΑΚ,  περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 
18     Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις 

οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
19  Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 37 
 

6.6.3  Σε  αμφότερες  τις ως  άνω περιπτώσεις  καταγγελίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα αρχή  δύναται  να  προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους 
προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑH 

 

 

                                                                                              Γεώργιος Βουρεξάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ    ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α 
Είδος 

CPV: 90420000‐7 
Ποσότητα  Τιμή Μήνα  Συνολικό κόστος 

1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Η 

24 ΜΗΝΕΣ  45.000,00  1.080.000,00 

       Μερικό σύνολο    1.080.000,00 

      + Φ. Π. Α. 24%      259.200,00 

      Γενικό Σύνολο    1.339.200,00 

 
 

 
 
 

Εθεωρήθη 

 
 

Ηράκλειο Αύγουστος  2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

ΣηφακάκηΚρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓO :  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» 

   

K.A. 62.07.0156 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 116/9‐1‐2020     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» 

Άρθρο 1ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Τεχνική περιγραφή έργου MBR. 

H  τεχνική περιγραφή του έργου MBR φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών 
δημοπράτησης. 

 Τεχνική περιγραφή έργου ΕΟΧ. 

H  τεχνική περιγραφή του έργου ΕΟΧ φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα των τευχών 
δημοπράτησης. 

 Τεχνική περιγραφή έργου Kruger . 

H τεχνική περιγραφή του έργου Kruger φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών 
δημοπράτησης. 

 Τεχνική περιγραφή των 15 αντλιοστασίων λυμάτων. 

H  τεχνική  περιγραφή  των  15  αντλιοστασίων  λυμάτων  φαίνεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο 
τμήμα των τευχών δημοπράτησης. 

Άρθρο 2o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η υπηρεσία της λειτουργίας αφορά το έργο MBR, το έργο ΕΟΧ, το έργο  Kruger και τα 15 αντλιοστάσια λυμάτων, ενώ η 
υπηρεσία της συντήρησης αφορά  το έργο MBR, το έργο ΕΟΧ και τα 15 αντλιοστάσια λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 
της διακήρυξης. 

Η Λειτουργία και Συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  στα μητρώα τους, που είναι 
διαθέσιμα επί τόπου  και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις οδηγίες των κατασκευαστών του 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  και  αυτοματισμού  και  σύμφωνα  με  τα  περιλαμβανόμενα  στα  τεύχη  και  σχέδια 
κατασκευής,  προσαρμοσμένα  στα  δεδομένα  παροχών  και  ποιότητας  εισόδου,  όπως  αυτά  θα  διαμορφώνονται    στη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η  τήρηση της ποιότητας επεξεργασίας,  των περιβαλλοντικών 
όρων και των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας.  

Μεταξύ  των  αποφάσεων,  που  πρέπει  να  τηρούνται,  είναι  και  η  άδεια  επαναχρησιμοποίησης  των  επεξεργασμένων 
λυμάτων   497/14‐05‐2013  (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡ1Θ‐7ΦΜ)  της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
ορίζει  τις  προδιαγραφές  των  επεξεργασμένων  λυμάτων,  τα  οποία,    από  τη  δεξανή  βάσης  Δο  του  έργου  του  ΕΟΧ, 
οδηγούνται προς άρδευση αμπελώνων και ελαιώνων. 

Γενικότερα συμπεριλαμβάνεται: 

 Συντήρηση  του εξοπλισμού  των εγκαταστάσεων με σκοπό  τη διατήρηση  ικανοποιητικών συνθηκών λειτουργίας 
μέσω  της  πρόβλεψης  και  υλοποίησης  συστηματικών  επιθεωρήσεων,  καθώς  και  αναζήτησης  και  διόρθωσης 
αστοχιών. 

 Δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων για την πρόληψη σφαλμάτων και την επίτευξη‐
διατήρηση ορθών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Ελέγχους  σε  τακτές  περιόδους,  αλλαγές  λαδιών,  λιπάνσεις  και  άλλες  εργασίες  καθορισμένες  από  τον 
κατασκευαστή η τη γενικώς ακολουθούμενη ορθή πρακτική.  

 Καταγραφή φθορών του εξοπλισμού με σκοπό την προειδοποίηση για λήψη μέτρων όπως την επισκευή ή αλλαγή 
φθαρμένων εξαρτημάτων πριν προκληθούν γενικότερες ή ευρύτερες βλάβες. 

Η  συντήρηση  περιλαμβάνει  όλον  τον  ηλεκτρομηχανολογικό,  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  &  αυτοματισμούς,  κύριο  και 
βοηθητικό,  που  χρησιμοποιείται  κατά  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  αλλά  και  του  εφεδρικού  και  αργούντος. 
Περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό που τυχόν θα εγκατασταθεί στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.  Για τα τμήματα 
του εξοπλισμού για τα οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών (πχ. δίκτυα), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ. Ο Π.Υ. οφείλει να προτείνει στην ΕΠΠ τυχόν 
αναγκαία κατά την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας. 

Ο Π.Υ. θα υποβάλλει το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών λεπτομερές οριστικό πρόγραμμα 
λειτουργίας,  παρακολούθησης  και  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων,  λαμβάνοντας  υπόψη  επιπροσθέτως,  οδηγίες 
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λειτουργίας  και  συντήρησης  του  εγκατεστημένου  εξοπλισμού,  που  οφείλει  εξασφαλίσει  από  τον  κατασκευαστή  σε 
περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν στο μητρώο του έργου.  

Το  πρόγραμμα  θα  περιλαμβάνει  επίσης  και  σχέδιο  αντιμετώπισης  έκτακτων  αναγκών  λειτουργίας  (πχ  βλάβες,  υψηλές 
παροχές, διακοπή ηλεκτροδότησης, εισροή ακατάλληλου λύματος). Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού θα προβλέπεται και η 
δυνατότητα για άμεση διάθεση εκ μέρους του Π.Υ. ικανού αριθμού μηχανημάτων, οχημάτων, βυτίων, αποφρακτικών κλπ 
ανάλογα  με  τις  ανάγκες.  Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση,  που  η  αντιμετώπιση  του  έκτακτου  περιστατικού  εμπίπτει  σε 
λόγους  ανωτέρας  βίας,  η  κάλυψη  της  δαπάνης  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  τευχών  δημοπράτησης 
απολογιστικά και μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Π.Υ. 

Μετά την έγκριση και της ΕΠΠ θα εκτελεί πιστά το εγκεκριμένο οριστικό πρόγραμμα. 

Το  παραπάνω  πρόγραμμα  θα  αποσκοπεί  στην  διασφάλιση  της  αδιάλειπτης  και  αποδοτικής  λειτουργίας  των 
εγκαταστάσεων, καθώς και στην διατήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση και 
ετοιμότητα και θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

  προληπτικοί έλεγχοι, επεμβάσεις, περιοδικές αντικαταστάσεις  

 έλεγχοι αξιοπιστίας, τεχνική τεκμηρίωση 

 προγραμματισμένη τακτική συντήρηση  

 αποκατάσταση βλαβών   

 εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών  

 τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς κωδικοποιημένα Δελτία Συντήρησης  (καρτέλα 
ανά  μηχάνημα  και  κωδικό  εξοπλισμού)  του  Ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού.  Περιλαμβάνεται  και  ο  εν  αργία 
εξοπλισμός καθώς και αυτός που τυχόν θα προστεθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

Στις  καρτέλες θα υπάρχει  και πεδίο που θα προσδιορίζει  τις υποχρεώσεις συντήρησης για  το συγκεκριμένο εξοπλισμό, 
αναφέροντας και κωδικοποιημένα τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης θα υπάρχει πεδίο όπου θα καταγράφονται οι 
εργασίες συντήρησης και  το σύνολο  των επισκευών του συγκεκριμένου εξοπλισμού.   Η    καταχώρηση,  επεξεργασία και 
αναφορές  όλων  των  ανωτέρω  δεδομένων      θα  γίνεται  με  τη  βοήθεια  λογισμικού  που  θα  μπορεί  να  παρακολουθεί  τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. Στο εν λόγω λογισμικό θα είναι ψηφιοποιημένο το σύνολο των καρτελών και της τεχνικής 
πληροφορίας αυτών και θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Προγράμματος Συντήρησης που επίσης θα εισαχθεί στο λογισμικό. Ακόμη το λογισμικό παρακολούθησης εργασιών 
συντήρησης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα SCADA . 

Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του Π.Υ. θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης ανά καρτέλα, με 
υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους  του Π.Υ. Θα υποβάλλεται μηνιαία,  σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο 
των καρτελών που αφορά στον εξοπλισμό που δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Ο Π.Υ. υποχρεούται να εντάξει το Πρόγραμμα Συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων σε ανάλυση 
κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο καρτελών. Συγκεκριμένα, όχι μόνο μέχρι το επίπεδο περιοχών των εγκαταστάσεων αλλά μέχρι 
επιπέδου εξοπλισμού που δέχεται διακριτή συντήρηση (ενδεικτικά αντλίες, δικλείδες, μειωτήρες, θυροφράγματα, πεδία 
χαμηλής  τάσης,  πεδία μέσης  τάσης,  όργανα πεδίου  κ.λπ.)  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών,  στο ανωτέρω 
λογισμικό συντήρησης. 

Για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους θα γίνονται όσες εργασίες  είναι απαραίτητες για την συντήρηση τους σε καλή 
κατάσταση, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

Καθαρισμός,  αποκατάσταση  επιχρισμάτων,  βαφών,  μονώσεων,  διαρροών  εξοπλισμού  και  σωληνώσεων  όλων  των 
δικτύων,  καθαρισμός  φρεατίων  και  αγωγών  επεξεργασίας  και  αποχέτευσης  ομβρίων,  βαφή‐συντήρηση  μεταλλικών 
μερών κτιρίων και εξοπλισμού, συντήρηση οργάνων αντικεραυνικής προστασίας, περιποίηση κήπου (κλάδεμα, πότισμα, 
ξεβοτάνισμα, κούρεμα γκαζόν κλπ), καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων από χώματα και χόρτα, συλλογή σκουπιδιών, 
κλπ,  έλεγχος  και  αποκατάσταση  της  περίφραξης  της  Εγκατάστασης  .Επίσης  έλεγχος  και  συντήρηση  του  συστήματος 
φωτισμού. 

Θα  δοθεί  ιδιαίτερη  φροντίδα  στον  εξοπλισμό  (γραφεία,  αρχειοθήκες,  καθίσματα  εργασίας,  πάγκοι  εργασίας, 
εργαλειοθήκες κλπ) και στην εμφάνιση των κτιρίων και των χώρων, όπου εργάζεται διοικητικό είτε τεχνικό προσωπικό και 
όπου  ξεναγούνται οι επισκέπτες των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

Άρθρο 3o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Οι  αναλύσεις    θα  γίνονται  με  ευθύνη  και  δαπάνη  της  ΔΕΥΑΗ  είτε  στο  δικό  της  εργαστήριο  είτε  σε  εξωτερικά 
διαπιστευμένα εργαστήρια. 
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Σε κάθε περίπτωση ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να δέχεται τα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΔΕΥΑΗ, δια των οποίων 
θα γίνεται η αξιολόγηση της λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 

Τα  αποτελέσματα  θα  κοινοποιούνται  και  στον  ανάδοχο,  ο  οποίος,  όμως,  οφείλει  να  ρυθμίζει  τη  λειτουργία  των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ χωρίς να βασίζεται και ανεξαρτήτως από την κοινοποίηση αυτή. 

Ο Π.Υ.  μπορεί  να  κάνει  και  δικές  του αναλύσεις παράλληλα με  τις αναλύσεις  εκ μέρους  της ΔΕΥΑΗ,  που όμως δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. 

Εάν ο ανάδοχος δεν αποδέχεται τα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΔΕΥΑΗ μπορεί να καταθέσει ένσταση ενώπιον   του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, στην οποία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα από διαπιστευμένο εργαστήριο για το 
ίδιο χρονικό διάστημα και για τα ίδια σημεία δειγματοληψίας. Αναλύσεις από μη διαπιστευμένο εργαστήριο δεν γίνονται 
αποδεκτές προς συζήτηση. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το ποιος αναλαμβάνει τη δαπάνη για τη διενέργεια των αναλύσεων  θα ισχύουν 
όσα αναφέρονται παρακάτω για τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις στο έργο MBR και στο έργο ΕΟΧ. 

Η ΕΠΠ μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα αναλύσεων ή να απαιτήσει την εκτέλεση πρόσθετων αναλύσεων, εφόσον 
επιβάλλονται  από  νέες  νομοθετικές  διατάξεις  ή  αν  αυτό  κριθεί  σκόπιμο  από  τη  ΔΕΥΑΗ  στα  πλαίσια  αντιμετώπισης 
προβλημάτων, που ενδεχομένως θα προκύψουν.  

 Στις περιπτώσεις που τις αναλύσεις εκτελεί διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο και οι δειγματοληψίες, εκτός από τις 
αναλύσεις,  θα εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα πιστοποιημένο. 

Εργο MBR. 

Οι κατ’ ελάχιστο ελεγχόμενες παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα γίνονται: για κάθε μία 
από  τις  δύο  γραμμές  του  έργου  ξεχωριστά  (έως  τις  δεξαμενές MBR),  για  κάθε  μία  από  τις  τέσσερις  δεξαμενές MBR 
ξεχωριστά,  ενώ  για  την  εκροή,  που  αφορά  το  σύνολο  της  εγκατάστασης,  θα  γίνεται  ενιαία  από  τη  δεξαμενή 
επεξεργασμένων‐καθαρών λυμάτων και θα είναι όπως παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

 
α/α 

 
Παράμετροι 

Εισροή‐ 
Εκροή 

 
Αερισμός 

 
Δεξαμενές MBR 

Ανακυκλοφορία ιλύος 

1  SS  2/εβδομάδα  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 

2  COD  2 /εβδομάδα       

3  BOD  2 /εβδομάδα`       

4  N‐NH4
+  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα     

5  N‐NO3
‐  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα     

6  N‐NO2
‐  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα     

7  ΤΚΝ  2 /εβδομάδα       

8  Ν‐ ολικό  2 /εβδομάδα       

9  P‐ ολικό  2 /εβδομάδα       

10  PH  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 

11  VSS  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα     

12  SVI    2/εβδομάδα     

13  Αγωγιμότητα  2 /εβδομάδα       

14  Ολικά** 
Κωλοβακτηριοειδή 

 
2 /εβδομάδα 

     

15  Κοπρανώδη ** 
Κωλοβακτηριοειδή 

2 /εβδομάδα   
 

   

16  Βαρέα μέταλλα*  1/εξάμηνο       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

α/α 

 

Παράμετροι 

 

 

Τροφοδοσία 

φυγοκέντρων 

 

Αφυδατωμένη Ιλύς 

 

 

Στραγγίδια 

Αφυδάτωσης 

1  SS  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 

2  VSS  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα   

3  pH  2/εβδομάδα  2 /εβδομάδα  2 /εβδομάδα 





 

Σελίδα 42 
 

4  ΤΝ    1/εξάμηνο   

5  ΤΡ    1/εξάμηνο   

6  Βαρέα μέταλλα*    1/εξάμηνο   

 

* Cd, Cr (III καιVI),Cu, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, As, Sn 

** μόνο για την εκροή 

Στις περιπτώσεις που τις αναλύσεις εκτελεί διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο  αυτό θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 
17025  για το 70%  τουλάχιστον των   μετρουμένων παραμέτρων από 1  έως 15 για τον πίνακα  Ι και από 1  έως 5  για τον 
πίνακα ΙΙ, ενώ για τα βαρέα μέταλλα το Εργαστήριο θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025 τουλάχιστον για το 70% των 
μετρουμένων μετάλλων.  

  Οι  παραπάνω  προσδιορισμοί  αφορούν  σύνθετα  δείγματα  όπου  υπάρχουν  δειγματολήπτες.  Εξαιρούνται  από  την 
απαίτηση για σύνθετα δείγματα οι μετρήσεις θερμοκρασίας, ολικών και κοπρανωδών κωλοβακτηριοειδών , που γίνονται 
σε στιγμιαία δείγματα. 

Ειδικά  για  την  εισροή  και  την  εκροή  θα  αφορούν  οπωσδήποτε  σύνθετα  δείγματα,  λαμβανόμενα  από    ψυχόμενους, 
αυτόματους δειγματολήπτες συνθέτων δειγμάτων, οι οποίοι υπάρχουν στο έργο και ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί σε 
καλή κατάσταση. 

Έργο ΕΟΧ. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται από τη δεξαμενή βάσης  Δο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΠ και ανά έτος θα γίνονται όλες 
οι    αναλύσεις  και  μετρήσεις  ,  που  περιλαμβάνονται  στη  απόφαση  497/14‐05‐2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΝΤΟΡ1Θ‐7ΦΜ)  της 
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Στις περιπτώσεις που τις αναλύσεις εκτελεί διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο αυτό θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 
17025 για το 70% τουλάχιστον των  παραμέτρων: BOD, TSS, TN, Escerichia coli  , υπολειμματικό χλώριο, θολότητα, ECw, 
SAR, Na, Cl‐, pH, N‐NO3

‐, ενώ για τα μέταλλα και στοιχεία του πίνακα 4 , του Παραρτήματος ΙΙ, της ΚΥΑ 145116/02‐02‐2011 
και  τις  ουσίες  προτεραιότητας  και  τοξικότητας  του  πίνακα  6,  του  Παραρτήματος  ΙV,  της  ΚΥΑ  145116/02‐02‐2011  το 
Εργαστήριο θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025 τουλάχιστον για το 70% τουλάχιστον των μετρουμένων παραμέτρων.  

Άρθρο 4o: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Έργο ΜΒR 

 α)  Ο  Π.Υ.  έχει  την  υποχρέωση  να  λειτουργεί  τo    έργο  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  παραλαμβάνει  προς  επεξεργασία 
τουλάχιστον  6.000 m3/ημέρα λυμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η παροχή αυτή νοείται ως ο μέσος όρος του μηνός 
για τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός.  

Σε περίπτωση επεξεργασίας παροχής λυμάτων κάτω από 6.000 m3/ημέρα (υπολογισμένα ως μέσος όρος του μηνός) και 
εφόσον αυτό συμβαίνει με υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με αξιολόγηση της ΕΠΠ,  θα υπάρχει μείωση της αμοιβής 
του Π.Υ. ανάλογη της ποσότητας των λυμάτων, που είναι κάτω από το όριο των 6.000 m3/ημέρα. Εάν, επί παραδείγματι, ο 
μήνας,  για  τον οποίο πρόκειται  να υπολογιστεί η προαναφερόμενη μείωση της αποζημίωσης του Π.Υ.,  έχει 30 ημέρες, 
τότε η μείωση   θα υπολογισθεί  επί  της διαφοράς  της ποσότητας  των  κυβικών  της  εισροής,  που θα προκύψουν,  αφού 
αφαιρεθούν  τα  κυβικά  ,  που  επεξεργάστηκαν,    από  τα  κυβικά,  που  έπρεπε  να  έχουν  διέλθει  και  επεξεργαστεί  κατ’ 
ελάχιστον,  δηλαδή  από  τα  (30  ημέρες  χ  6.000 m3/ημέρα)  =  180.000   m3  .  Επί  της  διαφοράς,  που  θα  προκύψει,  θα 
υπολογιστεί η μείωση της αποζημίωσης του Π.Υ. με πολλαπλασιασμό της διαφοράς αυτής με την τιμή του ενός κυβικού,  
όπως  αυτή  θα  προκύψει  από  την  διαίρεση  του  τιμήματος  της  συμβάσεως  που  αντιστοιχεί  στο  έργο  του  ΜΒR  με  τα 
συνολικά συμβατικά κυβικά των 2 ετών, δηλαδή διά: (2 έτη χ 365 ημέρες/έτος χ 6.000 m3/ημέρα) = 4.380.000 m3. 

Σε περίπτωση επεξεργασίας παροχής λυμάτων πάνω από τα 6.300 m3/ημέρα (υπολογισμένα ως μέσος όρος του μηνός)  
και  εφόσον  αυτό  έχει  ζητηθεί  από  τη  ΔΕΥΑΗ,  θα  υπάρχει  πρόσθετη  αμοιβή  του  Π.Υ.  ανάλογη  της  ποσότητας  των 
λυμάτων, που θα επεξεργασθούν πάνω από το όριο των 6.300 m3/ημέρα. Εάν, επί παραδείγματι, ο μήνας για τον οποίο 
πρόκειται να υπολογιστεί η προαναφερόμενη πρόσθετη αποζημίωση του Π.Υ. έχει 30 ημέρες, τότε θα αφαιρεθεί από το 
σύνολο της ποσότητας των επεξεργασθέντων λυμάτων κατά τον μήνα αυτό η ποσότητα των (30 ημερών χ 6300 m3/ημέρα) 
= 189.000   m3  και επί  της διαφοράς, που θα προκύψει, θα υπολογιστεί η πρόσθετη αποζημίωση του Π.Υ.   Η πρόσθετη 
αποζημίωση του Π.Υ.   θα υπολογισθεί με πολλαπλασιασμό    της διαφοράς αυτής επί    την τιμή του ενός κυβικού, όπως 
αυτή θα προκύψει από την διαίρεση του  τιμήματος της συμβάσεως που αντιστοιχεί στο έργο του ΜΒR με τα συνολικά 
συμβατικά κυβικά των 2 ετών, δηλαδή διά: (2 έτη χ 365 ημέρες/έτος χ 6.000 m3/ημέρα) = 4.380.000 m3. 

β) Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή του MBR ορίζονται ως εξής: 

• BOD5                  < 10 mg/l 
• COD                  < 60 mg/l 
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• Αιωρούμενα στερεά (SS)        < 10 mg/l 
• Νιτρικό Άζωτο                        < 10 mg/l 
• Αμμωνιακό Άζωτο        <  2 mg/l 
• Λίπη και έλαια           = μηδέν 
• Ολικά Κωλοβακτηριοειδή  (Total coliforms)    < 100 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Κοπρανώδη  Κωλοβακτηριοειδή (Fecal  coliforms)  < 50 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Θολότητα           < 5 NTU 

  Επεξεργασμένα  λύματα  με  συγκεντρώσεις  των  παραμέτρων  πέραν  των  παραπάνω  ορίων  δεν  είναι  αποδεκτά  και  σε 
περιπτώσεις υπερβάσεων, εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του σχετικού άρθρου της ΕΣΥ (άρθρο 1).  

Τα  όρια  εκροής  ισχύουν  εφόσον  η  ποιότητα  εισόδου  τηρεί  τα  δεδομένα  σχεδιασμού  της  εγκατάστασης,  άλλως  θα 
θεωρείται  μεταβολή  των  συνθηκών  της  σύμβασης.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  θα  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στο 
άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

γ) Το σύστημα αφυδάτωσης του έργου MBR, εκτός από την αφυδάτωση της ιλύος που παράγεται από το ίδιο το έργο,  θα 
αφυδατώνει και όση ποσότητα ιλύος κρίνεται σκόπιμο από την ΕΠΠ να μεταφερθεί προς αφυδάτωση από το έργο Kruger 
διά  της  υφισταμένης  σωληνογραμμής,  που  ξεκινά  από  το  αντλιοστάσιο  δευτεροβάθμιας  ιλύος  του  έργου  Kruger  και 
καταλήγει στη δεξαμενή ιλύος του έργου MBR.  

H  υποχρέωση  αυτή  του  αναδόχου  ισχύει  μέχρι  την  ποσότητα  της  ιλύος  που  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  το  σύστημα 
αφυδάτωσης για 80 ώρες λειτουργίας και των δύο φυγοκέντρων την βδομάδα. Πέραν του ορίου αυτού ο ανάδοχος δεν 
έχει  υποχρέωση  προς  αφυδάτωση  ιλύος,  εκτός  αν  υπάρξει  συμφωνία  μεταξύ  των  δύο  μερών  με  καθορισμό  επιπλέον 
αμοιβής για τον ανάδοχο. 

δ) Το προσωπικό του αναδόχου θα έχει υποχρέωση να λειτουργεί το σύστημα αφυδάτωσης του έργου Kruger μέχρι 40 
ώρες  την  εβδομάδα  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  της  ΕΠΠ.  Πέραν  του  ορίου  αυτού  ο  ανάδοχος  δεν  έχει  υποχρέωση προς 
αφυδάτωση ιλύος, εκτός αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών με καθορισμό επιπλέον αμοιβής για τον ανάδοχο. 

Άρθρο 5ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ‐ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Με μέριμνα του Π.Υ. τηρείται Ημερολόγιο σε διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά 
και  αναγράφονται  σε  αυτό  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν,  αριθμητικά  στοιχεία  για  το 
απασχολούμενο  προσωπικό  κατά  κατηγορίες,  οι  εκτελούμενες  εργασίες  με  συνοπτικό  τρόπο,  οι  εντολές  και 
παρατηρήσεις  των οργάνων επίβλεψης,  τυχόν έκτατα περιστατικά, βλάβες και  κάθε άλλο σχετικό με τις εγκαταστάσεις 
απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο. 

 Το ημερολόγιο υπογράφεται από την ΕΠΠ και τον εκπρόσωπο του Π.Υ. Το ένα φύλλο περιέρχεται στην ΕΠΠ. 

 Η  ΕΠΠ  μπορεί  να  ορίσει  την  καταγραφή  στο  ημερολόγιο  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  άλλων  στοιχείων  που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών ή να ζητήσει την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων, με βάση 
ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν . 

2. Ο Π.Υ. υποχρεούται πέραν των προαναφερθέντων, στην τήρηση Ημερήσιου Προγράμματος Χημικών Αναλύσεων, όπως 
αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών, και το οποίο θα υποβάλλεται μηνιαίως στην ΕΠΠ.  

3.    Στο  τέλος  κάθε  μήνα  θα  υποβάλλεται  Έκθεση  Λειτουργίας  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή,  που  θα  αφορά  τη 
λειτουργία των όλων των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το προηγούμενο διάστημα καθώς και  τις  τακτικές και έκτακτες εργασίες 
συντήρησης  και  επισκευής που πραγματοποιήθηκαν. Η  έκθεση αυτή θα υποβάλλεται  το αργότερο  εντός δέκα ημερών 
από τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Περιγραφή  της  λειτουργίας  γενικά  και  της  πορείας  κάθε  μονάδας,  με  αναφορά  στη  μέση  παροχή  και  στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, πιθανά περιστατικά εισόδου ιδιαίτερα επιβαρυμένων λυμάτων. 

 Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εισόδου και της εξόδου, σε μέσες τιμές για κάθε μονάδα. 

 Τις μέσες μηνιαίες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας για κάθε μονάδα της εγκατάστασης . 

 Τα στοιχεία κατανάλωσης χημικών, ανά μονάδα και συνολικά. Οι δόσεις των προστιθέμενων χημικών, πρέπει να 
είναι στα όρια που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, αν όχι να αναζητείται εξήγηση. 

 Τις ώρες λειτουργίας των Η/Ζ και τις καταναλώσεις καυσίμου. 

 Σχολιασμό  τυχόν  αποκλίσεων  των  παραμέτρων  λειτουργίας,  με  προτάσεις  για  θεραπεία  εξωγενών  και  μη 
αιτιών. 

 Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας. 

 Περιγραφή των τακτικών –προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και επισκευής καθώς και τυχόν έκτακτων 
που προέκυψαν λόγω βλάβης.  
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 Συμπληρωμένα τα δελτία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι ώρες λειτουργίας των 
επιμέρους μηχανημάτων και συσκευών. 

 Ημερήσιο  Δελτίο  παρουσίας  των  εργαζομένων  ανά  βάρδια,  την  ώρα  προσέλευσης  και  αποχώρησης  (αρχικό 
μηνιαίο πρόγραμμα και πραγματοποιηθέν). 

Θα περιληφθούν ακόμη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΠΠ, εφόσον κριθούν από επιστημονική και τεχνική 
σκοπιά αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

4. Ο Π.Υ. οφείλει να έχει στη διάθεση της ΕΠΠ όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτές καταγράφονται από το SCADA, όποτε ζητηθεί. 

5. Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί σε πρόγραμμα Η/Υ,  καρτέλες για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους για την 
παρακολούθηση  (αναλυτικό  ημερολόγιο)  της  λειτουργίας‐  συντήρησης‐λίπανσης  με  τις  καθημερινές  καταγραφές, 
επισκευές, επιδιορθώσεις, επεμβάσεις στο παραπάνω εξοπλισμό με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού από όπου μπορεί με 
κωδικοποίηση να γίνεται έλεγχος των δεδομένων, συγκεντρωτικές απεικονίσεις, εκτυπώσεις κλπ και από την ΕΠΠ. 

Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του Π.Υ. θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης ανά καρτέλα, με 
υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους  του Π.Υ. Θα υποβάλλεται μηνιαία,  σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο 
των καρτελών που αφορά στον εξοπλισμό που δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 

6. Το ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, το πρόγραμμα ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης, 
καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα Χημικών εργαστηριακών αναλύσεων και οι ετήσιες εκθέσεις θα υπογράφονται από 
νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Υ. ή τον Δ/ντή των Εγκαταστάσεων εκ μέρους του Π.Υ. 

Άρθρο  6o: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π. Υ. 

1.  Το προσωπικό για το συγκεκριμένο έργο και οι κάθε είδους υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστον, είναι:  

 Ένας  ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε., πλήρους απασχόλησης,      τουλάχιστον τριετούς 
εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Συντήρησης.    

 Ένας    ηλεκτρολόγος  ή  ηλεκτρονικός      μηχανικός    Τ.Ε.,  μερικής  απασχόλησης,        τουλάχιστον  τριετούς 
εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κυρίως υπεύθυνος   για τη λειτουργία και  τη συντήρηση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των on line μετρητικών οργάνων των εγκαταστάσεων.                                                                               

 Ένας  διπλωματούχος  χημικός  μηχανικός,  μερικής  απασχόλησης,  τουλάχιστον    τριετούς  εμπειρίας  σε 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Λειτουργίας. 

 Δύο μηχανοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης.  

 Πέντε ηλεκτροτεχνίτες, εκ των οποίων οι τέσσερις πλήρους απασχόλησης και ο ένας μερικής απασχόλησης. 

 Πέντε εργάτες γενικών καθηκόντων , εκ των οποίων οι τέσσερις πλήρους απασχόλησης και ο ένας μερικής 
απασχόλησης 

 Υπηρεσίες παρακολούθησης του έργου επί 24ώρου βάσεως και  εκτάκτων επεμβάσεων, οποτεδήποτε αυτό 
απαιτηθεί.   

 Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 

2.  Ο  Π.Υ.  ,προκειμένου  να  λειτουργεί  και  να  συντηρεί  τις  εγκαταστάσεις  κατά  τον  προσήκοντα  τρόπο,  πρέπει  να  τις 
παρακολουθεί  24ώρες κάθε ημέρα επί 365 ημέρες ανά έτος, πλην του έργου Kruger, το οποίο θα παρακαλουθείται επί 
16 ώρες  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  (από 15:30  κάθε απόγευμα  έως 07:30  το  επόμενο πρωί)  και  επί 24  ώρες  κατά  τα 
Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. 

Η παρακολούθηση αυτή θα γίνεται με βάρδιες διμελούς προσωπικού καθ’ όλο το 24ωρο, εκ των οποίων ο ένας θα είναι 
τεχνικός κατάλληλης ειδικότητας (κατά προτίμηση ηλεκτροτεχνίτης) και ο άλλος εργάτης γενικών καθηκόντων. 

Το  διμελές  αυτό  προσωπικό  θα  παρακολουθεί  συστηματικά  όλες  τις  εγκαταστάσεις  αφενός    μέσω  των  υφισταμένων 
συστημάτων  τηλεπαρακολούθησης  και  τηλελέγχου    (SCADA)  και  αφετέρου διά  ζώσης  σύμφωνα  και  με  τις  οδηγίες  της 
ΕΠΠ. Tα συστήματα SCADA είναι τα εξής: α) το σύστημα SCADA του έργου MBR, που βρίσκεται στο δωμάτιο ελέγχου του 
έργου, β) το σύστημα SCADA του έργου Kruger , που βρίσκεται στο δωμάτιο ελέγχου του έργου, όπου βρίσκεται επίσης 
και  SCADA  του  έργου  MBR,  γ)  το  σύστημα  λήψης  υψηλής  στάθμης  των  αντλιοστασίων  λυμάτων,  που  δι΄  αυτού 
λαμβάνονται τα σχετικά σήματα σε δύο επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα. 

Το  προσωπικό  του  Π.Υ.  θα  καταγράφει    ηλεκτρονικά  όλα  τα  κρίσιμα  σήματα  των  συστημάτων  ελέγχου  και 
παρακολούθησης  (όπως αυτά θα ορισθούν ως  κρίσιμα από  την ΕΠΠ)  και  τις  ενέργειες αντιμετώπισης  τους,    ενώ  κάθε 
πρωί θα αποστέλλει ηλεκτρονικά την κατάσταση του προηγούμενου 24ώρου στη ΕΠΠ. 
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Επίσης, το προσωπικό της απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και των αργιών, θα καταγράφει ηλεκτρονικά τις 
ενέργειες  του  για  όλα  όσα    ζητούνται  από  την  ΕΠΠ  (επισκευαστικές  και  λειτουργικές  παρεμβάσεις,  παρατηρήσεις  σε 
διάφορες μονάδες,  όπως π.χ.  τη στάθμη της κουβέρτας στις  τελικές καθιζήσεις ανά  τακτά χρονικά διαστήματα)  και θα 
αποστέλλει κάθε πρωί ηλεκτρονικά την κατάσταση του προηγούμενου 24ώρου στην ΕΠΠ. 

Σε  περίπτωση  εντοπισμού  οποιουδήποτε  προβλήματος  θα  επιλαμβάνεται  αμέσως  την  αντιμετώπιση  του.  Εφόσον  οι 
συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν μπορούν να αποκαταστήσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, θα 
καλούν όποιους επιβάλλει η φύση του προβλήματος  (είτε από το μόνιμο προσωπικό είτε από εξωτερικούς συνεργάτες 
του Π.Υ.),  σύμφωνα με    ήδη  εγκεκριμένο σχέδιο από  την  ΕΠΠ  για  τέτοιες περιπτώσεις,  το  οποίο θα αντιμετωπίζει  την 
επαρκή και ασφαλή διεξαγωγή των όποιων επεμβάσεων. 

Το υπόλοιπο προσωπικό θα εργάζεται σε βάρδιες πρωινές ή απογευματινές από Δευτέρα έως Σάββατο  ,  έτσι ώστε  να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες των εγκαταστάσεων κατά τον καλλίτερο τρόπο και πάντα μετά από έγκριση  της ΕΠΠ.   

Τα προσόντα όλου του προσωπικού πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας.  

Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  της  ΕΠΠ  ανά  πάσα  στιγμή  με  το  προσωπικό  του  Π.Υ.  για  έγκαιρη  και  πλήρη 
ενημέρωση.  Προς  τούτο,  πέραν  των  κινητών  τηλεφώνων  που  κάθε  μέλος  του  προσωπικού  έχει,  θα  υπάρχει  ένα 
αφιερωμένο  ζεύγος  κινητών  τηλεφώνων,  τα  οποία  θα  προμηθευτεί  ο  Π.Υ.  και  των  οποίων  θα  πληρώνει  τα  τέλη 
επικοινωνίας,  που θα  επιτρέπουν  την απρόσκοπτη  επικοινωνία  της  ΕΠΠ με  το  προσωπικό  του Π.Υ.  Το  ένα  εκ  των δύο 
τηλεφώνων θα το φέρει μέλος της ΕΠΠ και το άλλο ο επικεφαλής του προσωπικού του Π.Υ. ή κάποιος άλλος που αυτός 
ορίζει. 

3.  Η  Διεύθυνση  εκ  μέρους  του  Π.Υ.  θα  ασκείται  από  τον  Υπεύθυνο  Συντήρησης  ή  τον  Υπεύθυνο  Λειτουργίας  της 
εγκατάστασης (της παρ.1 του παρόντος άρθρου). Αν διοριστεί διαφορετικό άτομο, τότε θα είναι επιπλέον του συνολικού 
προσωπικού  που  ορίζεται  παραπάνω  ως  ελάχιστο  (χωρίς  επιπλέον  οικονομική  απαίτηση  του  Π.Υ.)  και  θα  είναι 
απαραίτητα Μηχανικός Διπλωματούχος ΑΕΙ ή Πτυχιούχος ΑΕΙ (σχετικής ειδικότητας), με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη 
Διοίκηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

α) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη Διευθύνοντα από τον Π.Υ. σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Π.Υ. 
από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Π.Υ. παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
απέναντι στη ΔΕΥΑΗ.  

β) Ο Διευθύνων μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, 
καθώς  και  κάθε  τρίτου.  Επίσης  είναι  υποχρεωμένος  να  συνεργάζεται  με  τη  ΔΕΥΑΗ,  προς  αποφυγή  προβλημάτων  που 
αφορούν κυρίως την ποιότητα επεξεργασίας των λυμάτων και να προβαίνει σε άμεση θεραπεία αυτών.  

γ) Ο Π.Υ., εκτός από τον διορισμό του Διευθυντή, θα ορίσει και αναπληρωτή του παραπάνω (αν ο Διευθυντής είναι άτομο 
επιπλέον του προσωπικού  , που ορίζεται παραπάνω ως ελάχιστο, θα οριστεί αναπληρωτής ο υπεύθυνος Λειτουργίας ή 
Συντήρησης), με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα, με έγγραφο που θα διαβιβάσει στη ΔΕΥΑΗ. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση κανονικών αδειών, θα απουσιάζει μόνος ένας από τους δύο υπευθύνους λειτουργίας και συντήρησης.  

δ)  Επίσης  θα  ορισθεί  Τεχνικός  Ασφαλείας  και  Συντονιστής  Ασφαλείας  σύμφωνα  με  το  Νόμο  (μπορεί  να  οριστεί  και  ο 
υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα κατά το νόμο προσόντα). Για το λόγο 
αυτό οι οριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΕΥΑΗ υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχονται τον διορισμό τους 
και τις ευθύνες τους ως  Τεχνικού και Συντονιστή Ασφαλείας αντίστοιχα (μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο).   

4. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στο όνομα του 
σχήματος το οποίο αναδείχθηκε από το διαγωνισμό, οριστικό πίνακα  με όλο το προσωπικό που θα ασχοληθεί με πλήρες 
ωράριο επί τόπου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εγκαταστάσεων, και το οποίο κατ’ ελάχιστο θα συμφωνεί με αυτό 
της προσφοράς του, σε ότι αφορά τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του επιστημονικού προσωπικού. Για το σκοπό αυτό 
θα  υποβάλλει  συνημμένα  με  τον  οριστικό  πίνακα  προσωπικού  τα  βιογραφικά  σημειώματα,  τίτλους  κλπ.  του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. Ταυτόχρονα θα υποβληθεί και  το πρόγραμμα της εργασίας του που θα εγκριθεί 
από την ΕΠΠ. 

Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση που ο Π.Υ.  κατά  τη διάρκεια  της  σύμβασης,  αντικαθιστά ή  προσλαμβάνει  προσωπικό 
επιπλέον  του  περιλαμβανόμενου  στον  άνω  πίνακα,  τότε  υποχρεούται  να  ενημερώνει  άμεσα  και  εγγράφως  τη  ΔΕΥΑΗ, 
υποβάλλοντας συγχρόνως τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπούς τίτλους του προσωπικού αυτού. 

Η ΔΕΥΑΗ μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται αιτιολογημένα ακατάλληλο. Εάν κατά 
την  εκτέλεση  των  εργασιών  διαπιστωθεί    ότι  μέρος  του  προσωπικού  του  αναδόχου  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις 
απαιτήσεις των εκτελουμένων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή 
κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου, 
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που 
ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί, η ΔΕΥΑΗ έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με 
άλλα που θα αμείβονται από τη ΔΕΥΑΗ σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. 
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5. Ο Π.Υ.  οφείλει  να προσκομίσει  με  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  του  πρώτου  λογαριασμού στη ΔΕΥΑΗ  για  όλο 
ανεξαιρέτως  το  προσωπικό  του  που  εργάζεται  για  τη  συγκεκριμένη  παροχή  υπηρεσιών,  τις  βεβαιώσεις  του  οικείου 
ασφαλιστικού  φορέα  κάθε  εργαζόμενου  στις  οποίες  θα  αναγράφεται  και  ο  χρόνος  ασφάλισής  του,  καθώς  και  την  
Αναγγελία  στον ΟΑΕΔ  πρόσληψης  προσωπικού,  υπό  την  επωνυμία  της  Εργοληπτικής  Επιχείρησης  ή  του  σχήματος  της 
Κοινοπραξίας που έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό ως Π.Υ. 

Ο Π.Υ. θα υποβάλει ανάλογες βεβαιώσεις και για το προσωπικό του ως άνω πίνακα, που θα αντικαθιστά κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης.  

6.  Τυχόν  προσωπικό  υπεργολάβων  που  χρησιμοποιεί  ο  Π.Υ.  περιστασιακά  για  εργασίες  στις  εγκαταστάσεις  δεν 
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω οριζόμενο ως ελάχιστο προσωπικό. 

7. Ο Π.Υ. μπορεί να προτείνει διαφοροποιήσεις στο προσωπικό σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα, με τη 
ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα υποβαθμίζεται το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού και δεν θα μειώνεται ο συνολικός 
αριθμός του, που ορίζεται παραπάνω ως ελάχιστος. Οι τυχόν προτεινόμενες αλλαγές θα αξιολογηθούν από την ΕΠΠ και 
θα γίνουν αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς ότι θα προκύπτει βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών της 
λειτουργίας και συντήρησης γενικότερα. 

Άρθρο  7o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική  τιμή προσφοράς αναφέρεται σε μονάδες  τελειωμένης παροχής υπηρεσιών. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε 
άποψη, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες της παρούσης,  ανεξάρτητα από τη θέση και την έκτασή τους και περιλαμβάνουν: 
α)  Όλες  τις  απαιτούμενες  δαπάνες  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  παροχή  των  υπηρεσιών  για  τη  συνεχή  λειτουργία  και 
συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας επεξεργασίας των λυμάτων, σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των έργων, με τη μελέτη των έργων και με τους όρους που αναφέρονται στα 
τεύχη δημοπράτησης και στη Σύμβαση. 
β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση 
σχετική  με  το  είδος  και  την  απόδοση  των  μηχανημάτων,  την  ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  επιστημονικού  και 
εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 
Μεταξύ  των  παραπάνω  δαπανών,  αναφέρεται  ότι  περιλαμβάνονται  ενδεικτικά  οι  κατωτέρω  δαπάνες  που  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.): 
 
Α. Για όλες τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Δαπάνες για την 24μηνη πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, σύμφωνα με το 
σύνολο  των  χορηγούμενων στοιχείων‐μελετών,  σχεδίων  κλπ  και  σύμφωνα με  τα περιγραφόμενα στα σχετικά 
άρθρα των τευχών δημοπράτησης. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία, παρακολούθηση, επισκευή και 
συντήρηση όλων των μονάδων,  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού, και γενικά για την 
πλήρη  έντεχνη  και  επιστημονική  εκτέλεση  της  24μηνης  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  συνόλου  των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  για:    ηλεκτρική  ενέργεια,  νερό,  καύσιμο  του  Η/Ζ 
πετρελαίου, χημικά απαραίτητα για τη λειτουργία και την απολύμανση της εκροής, μεταφορά και απόθεση  της 
αφυδατωμένης  ιλύος,  μεταφορά  και  εναπόθεση  εσχαρισμάτων,  υδράσβεστο  (ή  άλλο  ισοδύναμο  υλικό)  και 
πολυηλεκτρολύτη. 

 Δαπάνες  για  μισθούς  και  ημερομίσθια  για  το  σύνολο  του  προσωπικού  του  άρθρου  6  των  τεχνικών 
προδιαγραφών,  με  τις  νόμιμες προσαυξήσεις &  επιβαρύνσεις  για  τις  εισφορές    του εργοδότη,  δώρα,  έκτατες 
αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, μετακινήσεις‐οδοιπορικά κλπ.   

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων,  σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. 
Στον  εξοπλισμό  περιλαμβάνονται  όλες  οι  εν  λειτουργία  ή  στην  αποθήκη  προβλεπόμενες  εφεδρικές  μονάδες 
(αντλίες,  κινητήρες  κλπ.),  ο  υφιστάμενος σε αργία  εξοπλισμός  καθώς  επίσης  και αυτός που θα  εγκατασταθεί 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. ή από τη ΔΕΥΑΗ. 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  προμήθειας  και  εγκατάστασης  αναλωσίμων  υλικών  και  μικροϋλικών  και 
μικροεπισκευών  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  όλου  του  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  και  του 
αυτοματισμού,  των  επί  τόπου  (online)  οργάνων  και  των  επιστημονικών  οργάνων  (ενδεικτικά  και  όχι 
περιοριστικά) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, τη συμβατική περιγραφή των εγκαταστάσεων και 
το    Φάκελο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΦΑΥ).  Στις  δαπάνες  των  υλικών  συμπεριλαμβάνονται  και  αυτές  για  τη 
μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους κλπ. 
Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες αντικατάστασης  και  επισκευής όλου  του  εξοπλισμού  λόγω βλάβης‐φθοράς που 
οφείλεται σε κακό χειρισμό και ελλιπή συντήρηση εκ μέρους του Π.Υ. (υλικά και εργασία).  
Οι  αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης, φυσιολογικής φθοράς και μακρόχρονης 
χρήσης  (ανεξάρτητα εάν η φθορά ή η βλάβη διαπιστωθεί στη διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών 
ή προϋπήρχε) θα εκτελούνται με δαπάνες του Π.Υ., ο οποίος και     αναλαμβάνει  την υποχρέωση παροχής της 
εργασίας και των μέσων για την προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού ή την επισκευή 
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του, και στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία των 
αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων.  
Γενικότερα ο Π.Υ.  είναι υποχρεωμένος με δαπάνες  του να προβαίνει στο σύνολο  των απαραίτητων εργασιών 
συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης‐αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, 
σύμφωνα  πάντα  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα,  οδηγίες  κατασκευαστών  και  τις  απαιτήσεις  της  επιστήμης  και 
τεχνικής,  είτε  οι  εργασίες  γίνονται  από  το  προσωπικό  του  είτε  από  εξωτερικούς  συνεργάτες  (εξειδικευμένα 
συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) και ανεξάρτητα αν οι εργασίες 
γίνουν επί τόπου των εγκαταστάσεων ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά συνεργεία. Επίσης ο Π.Υ. θα 
διαθέτει  με  δικές  του  δαπάνες  οποιοδήποτε  εξοπλισμό,  μηχανήματα  ή  οχήματα  με  τους  χειριστές  τους 
απαιτηθούν για την επισκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

 Δαπάνες  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης  των  συστημάτων  τηλεχειρισμού  και  τηλελέγχου  των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, 
γερανοφόρων  οχημάτων,  βυτιοφόρων,  αποφρακτικών  κλπ.  με  τους  χειριστές  τους,  που  απαιτούνται  για  τη 
λειτουργία,  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  εξοπλισμού,  επισκευή  και  συντήρηση  του  συνόλου  των 
εγκαταστάσεων.  

 Ειδικά  αναφέρονται  και  περιλαμβάνονται    όλες  οι    δαπάνες  χημικών  και  μικροβιολογικών  αναλύσεων,  όπως 
προβλέπονται από το άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών. 
Επίσης  περιλαμβάνονται  δαπάνες  υλικών  λίπανσης  μηχανημάτων  (λάδια,  λιπαντικά  κλπ),  δαπάνες  υλικών 
συντήρησης  και  αποκατάστασης  βλαβών  όπως  φίλτρα,  ρουλεμάν,  φλάντζες,  τσιμούχες,  κοχλίες,  περικόχλια, 
ασφάλειες,  λυχνίες,  μεμβράνες οργάνων  και αισθητήρια  επί  τόπου  (online)  μετρητών,  περιελίξεις  κινητήρων, 
στυπιοθλίπτες,  μικροεξαρτήματα  επιστημονικών  οργάνων,  μικροαυτόματοι,  μικροδιακόπτες  ασφαλείας, 
μπουτόν,  ενδεικτικές  λυχνίες,  πυκνωτές  διόρθωσης  συνφ,  ρελαί,  θερμικά,  όργανα  μέτρησης  πινάκων 
(βολτόμετρα, αμπερόμετρα κλπ), εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων, και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού, λυχνίες 
φωτισμού  εσωτερικών  χώρων  και  εξωτερικού  φωτισμού,  υλικά  αντικεραυνικής  προστασίας,    κλπ.  Όλα  τα 
ανωτέρω αναφερόμενα υλικά αφορούν σε στοιχεία των εγκαταστάσεων είτε περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 
Συντήρησης  είτε  όχι  ,  αρκεί  να  είναι  ενταγμένος  στην  παραγωγική  διαδικασία,  ανεξαρτήτως  αν  από  την 
υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά 
υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

 Περιλαμβάνονται ακόμη οι δαπάνες για τη  λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σωστή λειτουργία και 
συντήρηση των συσκευών και των μέσων απόσμησης στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, προς αποφυγή οχλήσεων από οσμές 
στον  περιβάλλοντα  χώρο  και  στους  περιοίκους.  Περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  των 
απαραίτητων για τη λειτουργία τους αναλωσίμων. 

 Δαπάνες  για  την  υγιεινολογική  παρακολούθηση  των  εγκαταστάσεων  που  περιλαμβάνουν  την  εκτέλεση  όλων 
των εργαστηριακών αναλύσεων,  χημικών και μικροβιολογικών  των λυμάτων και  της  ιλύος,  στην εισροή,  στην 
εκροή και στα ενδιάμεσα στάδια λειτουργίας της Εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του άρθρου 3 των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 Δαπάνες  για  κάθε  είδους  φόρους,  δασμούς,  ασφάλιστρα,  μεταφορά,  εισφορές,  κρατήσεις  υπέρ  Δημοσίου  ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. 
Κατ  εξαίρεση,  αυξομειώσεις  σε φόρους  του Δημοσίου,  που βαρύνουν άμεσα  το  τίμημα παροχής υπηρεσιών, 
βαρύνουν τον Π.Υ, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες 
αυξομειώσεις,  αυξομειώνουν αντίστοιχα  το οφειλόμενο  τίμημα παροχής υπηρεσιών.  (Δεν  ισχύει  για  το φόρο 
εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού). 

 Δαπάνες  ασφαλίσεως  και  αποζημιώσεως  για  ατυχήματα  από  ευθύνη  του  Π.Υ.  που  θα  προκληθούν  στο 
προσωπικό  του  Π.Υ.  στον  κύριο  των  εγκαταστάσεων  ή  σε  τρίτους  που  εμπλέκονται  ή  μη  με  την  παροχή 
υπηρεσιών κλπ. 

 Δαπάνες  για  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  υγιεινής  και  ασφαλείας  των  εγκαταστάσεων  σε  όλα  τα 
τμήματα,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ). 

 Δαπάνες  εμβολιασμών  και  λήψεων  των  απαραίτητων  μέτρων  υγείας  και  ασφάλειας  για  όλο  ανεξαιρέτως  το 
προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Δαπάνες  προμήθειας  και  χορήγησης  στο  εργατικό  προσωπικό  του  Π.Υ.,στο  προς  εκπαίδευση  προσωπικό  της 
ΔΕΥΑΗ  και  στους  υπαλλήλους  της  ΕΠΠ  όλων  των  απαιτούμενων  κατά  περίπτωση  εργασίας  ατομικών  και 
ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

 Δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκπαιδεύει προσωπικό της   ΔΕΥΑΗ 
εφόσον  του  ζητηθεί  εγγράφως  για  να  αποκτήσει  την  ικανότητα  να  αναλάβει  μόνο  του  τη  λειτουργία  και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτατες περιπτώσεις. 

 Δαπάνες περιποίησης, διαμόρφωσης, δενδροφύτευσης, συντήρησης των χώρων πρασίνου των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(περιποίηση  με  χορτοκοπτικό,  λίπανση,  πότισμα  κλπ.)  και  δαπάνες  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
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 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, για την αποκατάσταση 
των περιφράξεων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του συστήματος απορροής των όμβριων, από σκουπίδια 
και άχρηστα αντικείμενα. Επίσης δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων, 
καθώς  και  για  απομάκρυνση  καταργηθέντων  υλικών.  Περιλαμβάνονται  δαπάνες  για  μεταφορά  μεγάλων 
καταργηθέντων υλικών σε χώρο φύλαξης της ΔΕΥΑΗ,  μετά από έγκριση της ΕΠΠ. 

 Δαπάνες  για  την  επιμέλεια  και  τις  εργασίες  συντήρησης  των  δομικών  κατασκευών  και  των    κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ως εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων θεωρούνται 
οι  τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις  των  χρωματισμών  των  εξωτερικών  και  εσωτερικών  επιφανειών όλων 
των  κτιρίων  και  των  δεξαμενών,  των  επιχρισμάτων,  των  μονώσεων  κλπ.  Επίσης  η  αποκατάσταση  των 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού (όπου υφίσταται ψυκτικό σύστημα) και θέρμανσης 
των κτιρίων. Στις εργασίες συντήρησης  του εξοπλισμού περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων κύρια οι βαφές των 
μεταλλικών τμημάτων, η αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων κλπ. 

Γενικά, οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού αφορούν: 

 Ολα  τα  κτίρια  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  και  τις  δεξαμενές  καθώς  και  τα  κτίρια  και  κτίσματα  Πινάκων  των 
αντλιοστασίων.  

 Τις σωληνώσεις, τις μεταλλικές κατασκευές κλπ. και γενικά όλο τον Η/Μ εξοπλισμό. 

 Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τη συντήρηση και διατήρηση των δεξαμενών, φρεατίων και καναλιών 
σε καλή και λειτουργική κατάσταση οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
o αποκατάσταση φθορών επιφανειακής διάβρωσης και σκυροδεμάτων 
o καθαρισμό τοιχωμάτων 
o επισκευές κα βαφή κιγκλιδωμάτων 
o εκκένωση , επιθεώρηση και καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων  

 Δαπάνες  λογαριασμών  σταθερής  και  κινητής  τηλεφωνίας,  καθώς  και  λειτουργίας  συντήρησης  τηλεφωνικού 
κέντρου. 

 Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης. 

 Δαπάνες  σύνταξης  τεχνικοοικονομικών  εκθέσεων  που  θα  απαιτηθούν  καθώς  και  αυτών  που  αφορούν 
ευρύτερες  εργασίες  συντήρησης  ή  βελτίωσης  της  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  (και  σε  επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική  μορφή  με  αναγνωρισμένα  προγράμματα  της  αγοράς).  Επίσης  δαπάνες  εφαρμογής  σχεδίων, 
καταμετρήσεων, δοκιμών κλπ. 

 Δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και φορτοεκφορτώσεων από και προς τις εγκαταστάσεις. 

 Δαπάνες  για  τη  συντήρηση  όλων  των  μέσων  πυροπροστασίας(αναγόμωση  πυροσβεστήρων,  πυροσβεστικό 
δίκτυο,  πυροσβεστικές φωλιές  κλπ).  Επίσης  δαπάνες  για  τη συνεχή  εκπαίδευση  του προσωπικού  του Π.Υ.  σε 
θέματα πυρασφάλειας‐πυρόσβεσης. 

 Ο  Π.Υ  φέρει  την  πλήρη  ευθύνη  φέρει  σε  περίπτωση  κλοπής  ή  άλλης  ενέργειας  τρίτων  εις  βάρος  των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 Δαπάνες  συγκέντρωσης  και  κατάλληλης  διάθεσης  χρησιμοποιημένων  ορυκτελαίων  και  λιπαντικών(πχ 
παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία για ανακύκλωση ή καταστροφή).     

 Δαπάνες  για  τυχόν  πρόστιμα  που  θα  επιβληθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  παροχής  των  υπηρεσιών  από  τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές,  και οφείλονται σε υπαιτιότητα του Π.Υ.  

 
Οι δαπάνες που ακολουθούν και μόνο αυτές βαρύνουν  τη ΔΕΥΑΗ: 
 

1. Δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ) των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση στα 
τιμολόγια  ΔΕΗ  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  λόγω μειωμένου  συντελεστή  ισχύος  (cos  φ< 0,95),  αυτή  (η  προσαύξηση 
μόνον) θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση από την επόμενη πληρωμή (καθαρή αξία, χωρίς ΦΠΑ). 

2. Δαπάνη  προμήθειας  χημικών,  που  χρειάζονται  για  τη  λειτουργία  των    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (διάλυμα 
υποχλωριώδους  νατρίου  και  κιτρικού  οξέος)  και    για  την  απολύμανση  της  εκροής  (διάλυμα  υποχλωριώδους 
νατρίου). Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια οποιουδήποτε άλλου χημικού απαραίτητου για τη λειτουργία είτε 
τη συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βαρύνει τον Π.Υ.  

3. Δαπάνη  για  την  προμήθεια  του  απαραίτητου  πετρελαίου  για  τη  λειτουργία  των  ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών 
πετρελαίου. Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου απαραίτητου για τη λειτουργία είτε τη συντήρηση 
των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βαρύνει τον Π.Υ. (όπως π.χ. για την κίνηση των οχημάτων του Π.Υ.). 

4. Δαπάνη που συνδέεται με  εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 

5. Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο χώρο .  
6. Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση των εσχαρισμάτων σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο χώρο . 
7. Δαπάνη  που  αφορά  την  προμήθεια  υδρασβέστου  (ή  άλλου  ισοδύναμου  υλικού)    για  την  εξυγίανση  των 

εσχαρισμάτων.  
8. Δαπάνη που αφορά την προμήθεια του πολυηλεκτρολύτη. 
9. Δαπάνη που αφορά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 
10. Τις  δαπάνες  για  την  προμήθεια  οποιουδήποτε  υλικού  απαραίτητου  για  την  λειτουργική  αποκατάσταση 

οτιδήποτε και αν δυσλειτουργεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και εφόσον περιλαμβάνεται 
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στο πρωτόκολλο παράδοσης‐παραλαβής των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , που προβλέπεται στο άρθρο 32 της διακήρυξης 
, με το σαφή χαρακτηρισμό ότι δυσλειτουργεί. Την εργασία την απαραίτητη για την επισκευή θα τη διαθέσει ο 
Π.Υ.  

 
Β. Ειδικά για το έργο  MBR. 
 

1. Δαπάνη για την κατασκευή πλήρως ηχομονωμένου θαλάμου σε τμήμα  της σημερινής αποθήκης, στον οποίο θα 
μεταφερθεί  ο  εξοπλισμός  παρακολούθησης  της  λειτουργίας  του  έργου  (υπολογιστές  ,  οθόνες  κ.λ.π.)  ,  με 
διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Ο θάλαμος αυτός θα διαθέτει πλήρως 
ηχομονωμένο υαλοστάσιο προς τον χώρο του ηλεκτρικού πίνακα αφυδάτωσης , διά του οποίου θα είναι ορατός 
αυτός ο πίνακας.  

2. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση μεμβρανών, όταν αυτή προκύπτει από φυσιολογική γήρανση 
τους,  εκτός  των  περιπτώσεων  που  η  ανάγκη  της  αντικατάστασης    προκύψει  από  άστοχες  ενέργειες  των 
υπαλλήλων του αναδόχου, ενδεχόμενο που θα αξιολογηθεί από την ΕΠΠ. 

3. Η απαλλαγή του αναδόχου αφορά αποκλειστικά και μόνο τα modules των μεμβρανών, όπως αυτά φαίνονται με 
την περιγραφή MODULE B40N PC17 P/N 118182 (EX 60128751) και κωδικό W3T310732 στο σχέδιο 60409279_r 
της EVOQUA. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος που αναφέρεται στο σχέδιο αυτό αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου. 

  
Γ. Ειδικά για το έργο  ΕΟΧ. 

1. Δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση της αντλίας στραγγιδίων, που βρίσκεται στο πηγάδι δίπλα στο έργο και 
οδηγεί τα νερά στράγγισης και τα όμβρια του χώρου γύρω από το έργο ΕΟΧ στον παρακείμενο ποταμό Γιόφυρο. 

 
Δ. Ειδικά για το έργο Kruger.  

 Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  για  την  παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  του  έργου,  αλλά  δεν 
περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  για  τη  συντήρηση  του  εξοπλισμού.  Δεν  περιλαμβάνεται,  επίσης,  η 
παρακολούθηση της γραμμής βιοαερίου κατάντη των χωνευτών  (δηλαδή τα δύο αεριοφυλάκια, η αποθείωση 
και αφύγρανση του βιοαερίου, τα δύο Η/Ζ, ο πυρσός καύσης του βιοαερίου), που αποτελούν υποχρέωση άλλου 
αναδόχου. 

 Σε περίπτωση ζημιών κατά τη διάρκεια  της παρακολούθησης του έργου από τον ανάδοχο, αυτές θα βαρύνουν 
τη  ΔΕΥΑΗ  και  μόνο  σε  περίπτωση  που  αυτές  προκλήθηκαν  από  άστοχους  χειρισμούς  του  προσωπικού  του 
αναδόχου, αυτές θα τον επιβαρύνουν. 

 Η  κάθε  περίπτωση  ζημιάς  θα  αξιολογείται  από  την  ΕΠΠ,  που  θα  αποφασίζει  για  το  αν  η  ζημιά  οφείλεται  σε 
λανθασμένους  χειρισμούς  του  προσωπικού  του αναδόχου ή  αν  είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς  είτε 
άλλων  ζημιογόνων  παραγόντων  και  περιστάσεων.  Ο  ανάδοχος  μπορεί  να  προσφύγει  ενώπιον  του  Δ.Σ.  της 
ΔΕΥΑΗ σε περίπτωση που θεωρεί ότι αδικείται από την εκάστοτε απόφαση της ΕΠΠ. 

 Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του αναδόχου θα ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΠΠ και αν κάποια ζημιά, που 
ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του έργου από το προσωπικό του αναδόχου, κριθεί επείγουσα 
και άμεσα επισκευάσιμη από την ΕΠΠ, θα επισκευάζεται το ταχύτερο δυνατόν από το προσωπικό του αναδόχου 
εφόσον τα απαραίτητα ανταλλακτικά του παρασχεθούν από τη ΔΕΥΑΗ. 

 
Ε. Ειδικά για τα 15 αντλιοστάσια λυμάτων. 

1. Δαπάνες  για  τον  τακτικό  καθαρισμό  των  αντλιοστασίων  λυμάτων,  τουλάχιστον  μία φορά  κάθε  δύο  μήνες.  Ο 
καθαρισμός  θα  είναι  σχολαστικός  και  θα  περιλαμβάνει  την  απομάκρυνση  όλων  των  φερτών  υλικών  (λιπών, 
αδρανών  υλικών,  ειδών  υγιεινής,  ξύλων,  πλαστικών  κ.λ.π.),  συνδυάζοντας  το  κατάλληλο  προσωπικό  και  τα 
απαραίτητα μέσα  (βυτιοφόρα, αποφρακτικά), ώστε, αφενός να επιτυγχάνεται ο καθαρισμός και αφετέρου να 
μην  διαφεύγουν  καθόλου  λύματα  από  τις  υπερχειλίσεις  των  αντλιοστασίων  προς  το  θαλάσσιο  είτε  ποτάμιο 
περιβάλλον. 
Επισημαίνεται η τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού, που θα κάνει τις 
εργασίες καθαρισμού. 

2. Δαπάνες για  τον έκτακτο μερικό ή ολικό καθαρισμό  των αντλιοστασίων λυμάτων είτε διά αποφρακτικών είτε 
διά βυτιοφόρων, όποτε αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες της συντήρησης και της καλής λειτουργίας. 

3. Δαπάνες για τον καθημερινό έλεγχο‐επίσκεψη τουλάχιστον μία φορά σε όλα τα αντλιοστάσια. 
4. Δαπάνες  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ομαλών  εκκινητών  και  όλου  του  απαραίτητου  συνοδευτικού‐

υποστηρικτικού εξοπλισμού σε όλες τις αντλίες (ένας ομαλός εκκινητής σε κάθε αντλία) των αντλιοστασίων  Α2, 
Α3,  Α4,  Α5,  που  θα  αντικαταστήσουν  το  υφιστάμενο  σύστημα  εκκίνησης  και  στάσης  όλων  των  αντλιών  στα 
συγκεκριμένα αντλιοστάσια. 
Οι εργασίες αυτές θα γίνουν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της συμβάσεως. 

5. Ειδικά η επισκευή των αντλιών, όταν αυτή αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του 
αναδόχου κατά την κρίση της ΕΠΠ, δεν αποτελεί υποχρέωση του.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – A – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣ ΜΒR     

 

Η  επεξεργασία  στο  έργο    MBR  γίνεται  με  τη  μέθοδο  των  βιολογικών  αντιδραστήρων  μεμβρανών  και  η 

διαστασιολόγηση του έγινε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Παράμετρος  Χειμώνας  Καλοκαίρι 

Ισοδύναμοι Κάτοικοι  30.000  30.000 

Ημερήσια παροχή  σχεδιασμού [m3/d]  6.000  6.000 

Ωριαία παροχή σχεδιασμού [m3/h]  250  250 

BOD5 [kg/d]  2.100  2.100 

SS [kg/d]  1.950  1.950 

TKN [kg/d]  300  300 

ΤΡ [kg/d]  102  102 

Τ [οC]  15  22 

Ποσοστό πτητικών στερεών VSS/SS [%]  75  75 

 

Η βασική τεχνική περιγραφή της έργου MBR, η κάτοψη του οποίου φαίνεται και στο σχέδιο Γενικής Διάταξης Γ‐00.01, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περιγραφής, είναι ως ακολούθως: 

Αντλιοστάσιο εισόδου  

Η  τροφοδοσία  του αντλιοστασίου  γίνεται  από  τον  υφιστάμενο αγωγό παράκαμψης  των  δεξαμενών πρωτοβάθμιας 

καθίζησης. Οι εσωτερικές διαστάσεις του αντλιοστασίου είναι 3,85x6,70 m και η κατασκευή του είναι εξ ολοκλήρου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
Εικόνα 1 : Αντλιοστάσιο εισόδου της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Εντός  του  αντλιοστασίου  υπάρχουν  τέσσερα  (4)  υποβρύχια  αντλητικά  συγκροτήματα  δυναμικότητας  280  m3/h 

έκαστο,  εφοδιασμένα  με  ρυθμιστές  στροφών  (inverters),  τα  οποία  τροφοδοτούν  ανά  δύο  (1+1  εφεδρικό)  από  ένα 

συγκρότημα  λεπτοκοσκίνισης  της  νέας  εγκατάστασης.  Η  ανέλκυση  γίνεται  με  κατάλληλη  ανυψωτική  διάταξη 

εγκατεστημένη στην άνω πλάκα του αντλιοστασίου. Υπάρχουν δυο ανυψωτικές διατάξεις, μία ανά ζεύγος αντλιών. 

Όλοι  οι  αγωγοί  εντός  του  αντλιοστασίου  και  μέχρι  τα  σημεία  σύνδεσης  τους  με  τους  πλαστικούς  αγωγούς  πεδίου 

είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα  (AISI 304L). Οι τέσσερις (4) καταθλιπτικοί αγωγοί καταλήγουν σε κοινό 

συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί τροφοδοτούν ανά δύο από ένα συγκρότημα λεπτοσκίνισης της νέας μονάδας.  

Ο χώρος του αντλιοστασίου διαθέτει δική του μονάδα απόσμησης (ξηρού τύπου), η οποία είναι εγκατεστημένη στην 

άνω πλάκα του αντλιοστασίου. 
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Μονάδα λεπτοκοσκίνισης ‐ Μέτρηση παροχής. 

Το  κτίριο  της  λεπτοκοσκίνισης  έχει  εξωτερικές  διαστάσεις 7,50  x  15,15 m  και ωφέλιμη  επιφάνεια  110 m3.  Από  το 

κτίριο εκκινούν τα δυο κανάλια μέτρησης παροχής. 

 

 
Εικόνα  2:  Μονάδα  λεπτοκοσκίνισης  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου  

Στο κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 

Δύο  συγκροτήματα  λεπτοκοσκίνισης  500 m3/h  με  οπή  εσχάρας  1 mm.  Τα  συγκροτήματα  συνοδεύονται  από  τους 

πίνακες ελέγχου τους. 

 

 
Εικόνα  3:  Συγκρότημα  λεπτοκοσκίνησης  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου  

Ένα συγκρότημα δοσομέτρησης ασβέστη δυναμικότητας 15‐50 kg/h με χοάνη προσθήκης ασβέστη χωρητικότητας 250 

l για τη μείωση των οσμών. 
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Εικόνα  4  :  Συγκρότημα  δοσομέτρησης  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου  

Αντλητικό in‐line συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις αντλίες (2+1 εφεδρική) δυναμικότητας 11 m3/h στα 40 m, με 

τα  απαραίτητα  υδραυλικά  εξαρτήματα.  Το  αντλητικό  συγκρότημα  χρησιμοποιείται  για  την  πλύση  των  συγκροτημάτων 

λεπτοκοσκίνισης. 

  

 
Εικόνα  5:  Αντλητικό  συγκρότημα  για  την  πλύση  των  λεπτοκόσκινων  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου 

Μια  χειροκίνητη  γερανοδοκός  ανυψωτικής  ικανότητας  2  tn,  για  την  εξυπηρέτηση  των  συγκροτημάτων 

λεπτοκοσκίνισης. 

Δυο κοντέινερ συλλογής εσχαρισμάτων (1+1 σε εφεδρεία) χωρητικότητας 15 m3 έκαστο. 

Η  τροφοδοσία  κάθε  συγκροτήματος  λεπτοκοσκίνισης  γίνεται  από  ζεύγος  υποβρύχιων  αντλιών  που  βρίσκεται    στο 

αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης.  Τα  κόσκινα  τροφοδοτούνται  από  ανοξείδωτους  αγωγούς  (AISI  304L).  Οι  υδραυλικές 

συνδέσεις  καθιστούν  δυνατή  τη  χιαστή  λειτουργία  των  δυο  κόσκινων.  Τα  κόσκινα  είναι  απαραίτητα  για  την  ομαλή 

λειτουργία των μεμβρανών. Είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου με διάμετρο 1800 mm, δυναμικότητας 500 m3/h. 

Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα καθαρισμού βούρτσας και σύστημα πλύσης από το δίκτυο 

βιομηχανικού νερού. 

Τα λύματα διέρχονται μέσω του τυμπάνου και εν συνεχεία, μέσω των πολύ μικρών διακένων τετραγωνικής διατομής 

της εσχάρας,  διαχωρίζονται  τα στερεά με μέγεθος άνω του 1 mm,  ενώ τα εσχαρισμένα λύματα συνεχίζουν  την πορεία 

τους στο κανάλι μέτρησης παροχής. 
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Εικόνα  6:  Τύμπανο  λεπτοκοσκύνησης  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου 

Τα  εσχαρίσματα  από  κάθε  συγκρότημα  λεπτοκοσκίνισης  απομακρύνονται  με  σύστημα  που  τα  συμπιέζει,  τα 

αφυδατώνει και τα οδηγεί σε κοντέινερ χωρητικότητας 15 m3.  

Για  την  ελαχιστοποίηση  των  οσμών  και  εξυγίανση  των  εσχαρισμάτων  έχει  εγκαθίσταται  σύστημα  δοσομέτρησης 

ασβέστη. 

Τα παραγόμενα στραγγίδια, νερά πλύσης κλπ. συλλέγονται σε φρεάτια και μέσω υποδαπέδιου δικτύου καταλήγουν 

στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

Το κτίριο λεπτοκοσκίνισης διαθέτει όλες τις υποδομές για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα εξοπλισμού και θύρες 

επικοινωνίας που εξυπηρετούν απρόσκοπτα όλες τις λειτουργίες  

Το  κτίριο  είναι  συνδεδεμένο  με  το  ενιαίο  σύστημα  απόσμησης,  το  οποίο    εξυπηρετεί  ταυτόχρονα  και  το  κτίριο 

αφυδάτωσης. Γίνονται τουλάχιστον έξι ανανεώσεις/ ώρα του αέρα του κτιρίου. 

Τα κανάλια μέτρησης παροχής έχουν μήκος 7,8 m και  πλάτος  0,60 m. Σε κάθε κανάλι υπάρχει δίαυλος Parshall για τη 

μέτρηση παροχής σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας των μεμβρανών. 

 

Βιολογική επεξεργασία  

Υπάρχουν δύο βιολογικοί αντιδραστήρες για τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων  (ανοξικού και αερόβιου όγκου 

2x2.009 m3 = 4.018 m3). Κάθε βιολογικός αντιδραστήρας έχει διακριτή ανοξική και αερόβια ζώνη, ενώ στο κατάντη άκρο 

του υπάρχουν δύο δεξαμενές MBR. Τα κύρια χαρακτηριστικά της βιολογικής βαθμίδας είναι τα παρακάτω:  

Ανοξική ζώνη ενεργού όγκου 2x588 m3 με διαστάσεις 12,0 x 9,8 x 5,0 m (ανά γραμμή) 

Αερόβια ζώνη ενεργού όγκου 2x1.421 m3 με  διαστάσεις 29,0 x 9,8 x 5 m (ανά γραμμή): 
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Εικόνα 7: Βιολογική επεξεργασία της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Ανοξική ζώνη 

Στην ανοξική ζώνη καταλήγουν τα ανεπεξέργαστα λύματα από τις διώρυγες μέτρησης παροχής με ελεύθερη πτώση, 

καθώς επίσης και η ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού που είναι πλούσιο σε νιτρικά. Στην ανοξική ζώνη επιτυγχάνεται 

η βιολογική αναγωγή σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου  του νιτρικού αζώτου σε αέριο αζώτου  (Ν2)  ή σε μονοξείδιο  του 

αζώτου.  Η  απονιτροποίηση  πραγματοποιείται  από  μεγάλο  αριθμό  ετεροτροφικών  βακτηριδίων,  που  οξειδώνουν  την 

οργανική  τροφή  χρησιμοποιώντας  νιτρικό  άζωτο  αντί  του  οξυγόνου.  Η  διάσπαση  των  οργανικών  ενώσεων  κατά  την 

απονιτροποίηση ακολουθεί τις ίδιες βιοχημικές αντιδράσεις με την αερόβια αναπνοή, με την μόνη διαφορά ότι ο τελικός 

αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το νιτρικό άζωτο.  

Για  την  ανάδευση  του  περιεχομένου  σε  κάθε  ανοξική  ζώνη  υπάρχει  σε  κατάλληλη  θέση  ένας  υποβρύχιος 

αναδευτήρας, που συνοδεύεται από σύστημα ανέλκυσης. 

Αερόβια ζώνη 

Στην αερόβια ζώνη το ανάμικτο υγρό εισέρχεται μέσω υποβρύχιας οπής από την έξοδο της ανοξικής ζώνης μήκους 8,0 

m  και  ύψους  0,50 m.  Στην  αερόβια  ζώνη  παροχετεύεται  οξυγόνο  μέσω  υποβρυχίου  συστήματος  διάχυσης,  ώστε  να 

επιτευχθεί η βιολογική οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρικό άζωτο, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση της οργανικής ύλης 

των λυμάτων.  

Η διάχυση του αέρα επιτυγχάνεται με διαχυτές λεπτής φυσαλίδας από EPDM. Συνολικά ανά δεξαμενή υπάρχουν 486 

διαχυτές.  Το  σύστημα  διαχυτών    διαμορφώνεται  σε  άκαμπτες  συστοιχίες,  ώστε  να  διευκολύνεται  η  ανύψωση  και  η 

επιθεώρηση των διαχυτών, με κατάλληλη διάταξη. 

Ο αέρας στο σύστημα διάχυσης παρέχεται από τρεις φυσητήρες: δύο φυσητήρες σε λειτουργία και έναν σε εφεδρεία 

δυναμικότητας 5.000Nm3/h στα 600 mbar.  

Κάθε  φυσητήρας  ελέγχεται  από  ρυθμιστή  στροφών,  μέσω  του  οποίου  ρυθμίζεται  η  παροχή  εξόδου  με  στόχο  την 

βελτιστοποίηση  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  του  συστήματος  αερισμού.  Σε  κάθε  αερόβια  ζώνη  υπάρχει  από  ένας 

μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, μέσω του οποίου ελέγχεται ο ρυθμιστής στροφών του αντίστοιχου φυσητήρα.  

Για  την  καταπολέμηση  του  αφρού  από  την  ανεξέλεγκτη  ανάπτυξη  των  νηματοειδών,  υπάρχει  σε  κάθε  δεξαμενή 

σύστημα καταιονιστήρων, για τον ψεκασμό της επιφάνειας της δεξαμενής.  

Σύστημα μεμβρανών (Membrane Bioreactor‐ΜΒR) 
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Εικόνα  8:  Σύστημα  μεμβρανών  (Membrane  Bioreactor‐ΜΒR  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Διαμόρφωση του συστήματος MBR  

Ο διαχωρισμός υγρών – στερεών από το ανάμικτο υγρό γίνεται με μεμβράνες μικροδιήθησης κοίλων ινών, οι οποίες 

διηθούν το ανάμικτο υγρό που υπάρχει έξω από την εξωτερική επιφάνεια των μεμβρανών προς το εσωτερικό τους. 

 

 
Εικόνα 9:Μεμβράνη μικροδιήθησης  κοίλων  ινών  της μονάδας MBR  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων  του 

Δήμου Ηρακλείου 

Κατά την διήθηση λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω λειτουργίες: 

Οι αντλίες διαυγασμένων συνδέονται με το εσωτερικό των κοίλων ινών δημιουργώντας συνθήκες αναρρόφησης στις 

μεμβράνες, εξαναγκάζοντας το υγρό να διηθείται από την εξωτερική προς την εσωτερική πλευρά των μεμβρανών . 

Ο  αέρας  πλύσης  οδηγείται  στο  κάτω  άκρο  των  μεμβρανών  με  ρυθμό  και  τρόπο  που  να  εξασφαλίζει  τυρβώδεις 

συνθήκες, αποτρέποντας την συσσώρευση στερεών στην επιφάνεια των μεμβρανών.  

Η περίσσεια της παροχής (διαφορά εισερχόμενης παροχής ανάμικτου υγρού και παροχής διαυγασμένων) υπερχειλίζει 

στο βιολογικό αντιδραστήρα εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ανακυκλοφορία.  
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Εικόνα 10: Ροή υγρού εντός των ινών της μεμβράνης  

Οι μεμβράνες που αποτελούν  το σύστημα διήθησης MBR  ομαδοποιούνται και  ενσωματώνονται σε ένα υποσύνολο 

(sub‐module, Εικόνα 11) για ευκολότερη χρήση. Κάθε sub‐module περιέχει χιλιάδες μεμβράνες πακτωμένες σταδύο άκρα 

τους. Όλα τα μέρη του sub‐module είναι ανθεκτικά στα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον περιοδικό καθαρισμό των 

μεμβρανών. 

 

 
Εικόνα 11: Υποσύνολο μεμβράνων μικροδιήθησης κοίλων  ινών της μονάδας MBR  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Τα sub‐modules μεμβρανών συμπληρώνονται με τα εξαρτήματα διοχέτευσης αέρα και απαγωγής των διαυγασμένων 

και έτσι  διαμορφώνουν μία μονάδα διήθησης (module).  

 
Εικόνα 12: Συστοιχία μεμβρανών (membrane cells) της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του 

Δήμου Ηρακλείου. 
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Τα modules ενώνονται σε μία σειρά (rack) μεμβρανών διήθησης και στη συνέχεια οι σειρές (racks) ενοποιούνται σε 

μία συστοιχία μεμβρανών (membrane cells). Κάθε σειρά μεμβρανών συνοδεύεται με τα ειδικά τεμάχια για τη στήριξη και 

την ανέλκυσή της. 

Η διαδικασία λειτουργίας είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρέμβαση χειριστή. Όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες  καθαρισμού  και  συντήρησης  των μεμβρανών  γίνονται αυτόματα από  το PLC  της μονάδας, 

χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης των μεμβρανών σε ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού. 

Σύστημα πλύσης με αέρα  

Η μονάδα διαθέτει  ένα σύστημα πλύσης με αέρα ειδικά σχεδιασμένο για το βέλτιστο καθαρισμό των μεμβρανών. 

Ένα  ειδικά  σχεδιασμένο  τεμάχιο  είναι  προσαρμοσμένο  στη  βάση  κάθε  module  μεμβρανών,  μέσω  του  οποίου 

μετατρέπεται η συνεχής ροή σε διακοπτόμενους παλμούς αέρα. Έτσι, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού 

των μεμβρανών, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η απαίτηση σε αέρα και κατά συνέπεια η κατανάλωση ενέργειας. 

 

 
Εικόνα  13:  Ειδικό  τεμάχιο  μετατροπής  της  συνεχούς  ροής  του  αέρα  σε  διακοπτόμενη  του  συστήματος  πλήσης  των 

μεββρανών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Η διάταξη εισάγει τον αέρα και ανάμικτο υγρό στη βάση των μεμβρανών λειτουργώντας σαν αεραντλία (air lift effect). 

Οι  φυσαλίδες  αέρα  αναμιγνύονται  με  το  ανάμικτο  υγρό  και  διερχόμενες  ανάμεσα  από  τις  ίνες  των  μεμβρανών  τις 

καθαρίζουν από τη συσσώρευση στερεών. 

Δεξαμενές μεμβρανών και παρελκόμενος εξοπλισμός  

Για το διαχωρισμό υγρών – στερεών του ανάμικτου υγρού έχουν κατασκευαστεί τέσσερις δεξαμενές μεμβρανών, στις 

οποίες έχουν εγκατασταθεί οι μεμβράνες μικροδιήθησης. Οι δεξαμενές  έχουν διαστάσεις: 5,55 x 4,90 x 2,70 m. 

Τα λύματα από τις αερόβιες ζώνες υπερχειλίζουν σε διώρυγα πλάτους 1,20 m, από όπου με βαρύτητα μερίζονται στις 

δεξαμενές MBR. Ο πυθμένας των δεξαμενών διαμορφώνεται με κλίσεις προς το φρεάτιο στράγγισης, από όπου γίνεται η 

απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος.  

Το  διαυγασμένο υγρό απομακρύνεται  με  την  βοήθεια αντλιών προς  τη  δεξαμενή  καθαρών,  ενώ  το ανάμικτο  υγρό 

(στην  ουσία  η  διαφορά  εισερχόμενης  παροχής  ανάμικτου  υγρού  και  παροχής  διαυγασμένων)  υπερχειλίζει  σε  κοινό 

θάλαμο,  από  όπου  αναρροφούν  οι  αντλίες,  που  οδηγούν  την  ανακυκλοφορία  σε  δύο  θαλάμους  απαέρωσης  που 

κατασκευάζονται  κατάντη  των  βιολογικών  αντιδραστήρων.  Από  εκεί  η  ανακυκλοφορία  οδηγείται  με  βαρύτητα  στην 

ανοξική ζώνη του αντίστοιχου βιολογικού αντιδραστήρα. 

Στο θάλαμο απαέρωσης επιτυγχάνεται μείωση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου στο ανάμικτο υγρό πριν την 

ανακυκλοφορία του και κατά συνέπεια αποφυγή δημιουργίας αερόβιων συνθηκών στην είσοδο της ανοξικής δεξαμενής, 

άρα αξιοποίηση όλου του όγκου αυτής.  

Εχουν  εγκατασταθεί  τέσσερις  (4)  συστοιχίες  μεμβρανών  (cells),  μία  σε  κάθε  δεξαμενή.  Πρόκειται  για  μεμβράνες 

κοίλων ινών (hollow fibre) κατασκευασμένων από PVDF με ονομαστικό μέγεθος πόρων: 0,04 μm. 

Το σύστημα των μεμβρανών σχεδιάστηκε να λειτουργεί με τις παρακάτω υδραυλικές φορτίσεις:  

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

[m3/h] 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή σχεδιασμού   250  συνεχώς (8.760 ώρες) 
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Μέγιστη παροχή   437,5  2 εβδομάδες (336 ώρες) 

Παροχή αιχμής   1000  3 ώρες 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ     

Παροχή σχεδιασμού  250  4‐6 ώρες 

Μέγιστη παροχή   437,5  4‐6 ώρες 

 

Η  εκκένωση  κάθε  δεξαμενής  μεμβρανών  γίνεται  με  βαρύτητα.  Στην  περίπτωση  που  η  δεξαμενή  είναι  γεμάτη  με 

ανάμικτο υγρό, αυτό οδηγείται στη δεξαμενή αποθήκευσης της ιλύος, ενώ όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με βιομηχανικό 

νερό και χημικά (κατά τον χημικό καθαρισμό) το περιεχόμενο της δεξαμενής οδηγείται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και 

μέσω αυτού στο αντλιοστάσιο εισόδου της μονάδας ΕΕΛ.   

Σε  κάθε  δεξαμενή  μεμβρανών  εγκαθίσταται  ένα  όργανο  μέτρησης  της  στάθμης,  διακόπτες  στάθμης  (χαμηλής  – 

υψηλής), καθώς επίσης και ένας μετρητής στερεών. 

Σύστημα καθαρισμού μεμβρανών  

Στο παρακείμενο κτίριο εξυπηρέτησης, στην αίθουσα φυσητήρων έχουν εγκατασταθεί τρεις  φυσητήρες καθαρισμού 

(air  scouring)  των  μεμβρανών  (ο  ένας  εφεδρικός),  που  ελέγχονται  από  inverter,  δυναμικότητας 3.578 Nm3/h,  στα 350 

mbar. 

Στον  αγωγό  τροφοδότησης  κάθε  δεξαμενής  μεμβρανών  έχει  εγκατασταθεί  από  ένας  μετρητής  παροχής.  Η  παροχή 

αέρα σε κάθε δεξαμενή μεμβρανών ελέγχεται από τον inverter και το PLC της μονάδας διήθησης αυτόματα λαμβάνοντας 

υπόψη τη μέτρηση παροχής που γίνεται στις γραμμές κατάθλιψης των αντλιών διαυγασμένων. 

Μονάδα δοσομέτρησης χημικών 

Για  το  χημικό  καθαρισμό  των  μεμβρανών  χρησιμοποιείται  διάλυμα  υποχλωριώδους  νατρίου  και  κιτρικού  οξέος. 

Χρησιμοποιούνται έτοιμα διαλύματα, που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, συγκέντρωσης 12,5% κ.β. για το υποχλωριώδες 

νάτριο και 50% για το κιτρικό οξύ. 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη για κάθε είδος καθαρισμού αραίωση, τα διαλύματα δεν προστίθενται 

απ' ευθείας στη  δεξαμενή μεμβρανών αλλά εγχύονται στον αγωγό του καθαρού νερού με παροχή ανάλογη της αραίωσής 

τους.  

Η αποθήκευση των χημικών γίνεται σε δεξαμενές όγκου 2.000 λίτρων (μία για το υποχλωριώδες νάτριο και μία για το 

κιτρικό  οξύ).  Οι  δεξαμενές  εγκαθίστανται  σε  λεκάνη  από  σκυρόδεμα,  σε  ξεχωριστό  χώρο  του  παρακείμενου  κτιρίου 

εξυπηρέτησης με κανάλι στραγγισμάτων, που θα οδηγεί τα στραγγίσματα σε φρεάτιο, από όπου θα απομακρύνονται με 

φορητή αντλία. 

  

 
Εικόνα  14:  Δεξαμενές  χημικών  συστήματος  πλήσης  των  μεμβρανών  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Για  τη  δοσομέτρηση  των  χημικών  έχουν  εγκατασταθεί  δοσομετρικές  αντλίες  υποχλωριώδους  νατρίου:  1+1 

δυναμικότητας 220 – 1.550  l/h στα 3 bar με δυνατότητα ρύθμισης 0%  ‐ 100% και δοσομετρικές αντλίες κιτρικού οξέως: 

1+1 δυναμικότητας 5.000 l/h στα 3 bar με δυνατότητα ρύθμισης 0% ‐ 100%. 
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Εικόνα  15:  Δοσομετριές  αντλίες  χημικών  πλήσης  μεμβρανών  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Εκκένωση δεξαμενών MBR  

Η  εκκένωση  των  δεξαμενών  MBR  γίνεται  με  βαρύτητα.  Η  διάταξη  του  συστήματος  είναι  τέτοια  ώστε  κατά  τη 

διαδικασία εκκένωσης παρέχονται οι εξής δυνατότητες:  

A. Τροφοδότηση της δεξαμενή ιλύος:  

Κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας μέσω της παραπάνω διάταξης  γίνεται η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος 

από όλες τις δεξαμενές MBR προς τη δεξαμενή ιλύος 

Κατά  τη  φάση  εκκίνησης  της  διαδικασίας  καθαρισμού  επί  τόπου  (clean  in  place  ‐CIP)  από  μία  δεξαμενή MBR  το 

ανάμικτο υγρό από την εν λόγω δεξαμενή καταλήγει με βαρύτητα στη δεξαμενή ιλύος.  

B. Τροφοδότηση του αντλιοστασίου στραγγιδίων:  

Κατά  τη φάση  του  επί  τόπου  καθαρισμού μίας  δεξαμενής MBR,  το  μίγμα  νερού πλύσης  και  χημικών  οδηγείται  με 

βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων.  

Τρόπος λειτουργίας μονάδας MBR 

Το ανάμικτο υγρό από τους δύο βιολογικούς αντιδραστήρες υπερχειλίζει  σε κοινό κανάλι, απ’ όπου διανέμεται στις 

δεξαμενές MBR (κανάλι μερισμού MBR). 

Η  μονάδα MBR  έχει  ανεξάρτητο  πίνακα  ελέγχου,  με  PLC,  το  οποίο  παρέχει  τοπικό  έλεγχο  και  επικοινωνία  με  τον 

χρήστη. Μέσω του PLC ελέγχονται οι παρακάτω διαδικασίες: 

 Κανονική λειτουργία 

 Χημικός καθαρισμός 

 Καθαρισμός συντήρησης  

 Επί τόπου καθαρισμός (clean in place) 

 Καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων  

Μέσω  του  PLC  των  μεμβρανών  ελέγχεται  όλος  ο  σχετικός  εξοπλισμός  (αντλίες  διαυγασμένων,  φυσητήρες 

καθαρισμού, δοσομετρικά χημικών κτλ.).  

Οι  μεμβράνες    λειτουργούν  συνεχώς  και  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  διακόπτεται  η  λειτουργία  τους,  ώστε  να 

γίνονται οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησής τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

 

Διαδικασία   Συχνότητα  Διάρκεια 

Ανάπαυση (relaxation)  12 min  60 sec 

Πλύση συντήρησης   7 ημέρες  50 min 

Καθαρισμός επί τόπου με χλώριο   90 ημέρες  515 min 

Καθαρισμός επί τόπου με κιτρικό οξύ   90 ημέρες  515 min 

Συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας παρουσιάζεται παρακάτω. 

Κανονική λειτουργία 

Σε  κανονική  λειτουργία  οι  αντλίες  διαυγασμένων  αναρροφούν  από  τις  συστοιχίες  μεμβρανών,  ενώ  διοχετεύεται 

αέρας μέσω των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών. 
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Κάθε 12 λεπτά συνεχούς διήθησης, η λειτουργία της διήθησης διακόπτεται για 1min και οι μεμβράνες παραμένουν σε 

ηρεμία, ώστε να απομακρυνθεί το φιλμ στερεών που προσκολλάται στην εξωτερική επιφάνειά τους. Κατά την διάρκεια 

της  «ανάπαυσης»  (relaxation),  συνεχίζει  να  τροφοδοτείται  η  δεξαμενή  μεμβρανών  με  ανάμικτο  υγρό,  χωρίς  να 

διακόπτεται ο αερισμός καθαρισμού.  

Χημικός καθαρισμός  

Κατά τη διαδικασία της διήθησης στις μεμβράνες επικάθονται στερεά, τα οποία απομακρύνονται με την «ανάπαυση» 

(relaxation)  των μεμβρανών με την πλύση με αέρα και σε ειδικές περιπτώσεις με την ανάστροφη πλύση. Ωστόσο, είναι 

αναγκαίος  και  ο  χημικός  καθαρισμός  των  μεμβρανών,  που  γίνεται  με  δύο  τρόπους:  την  πλύση  συντήρησης  και  τον 

καθαρισμό επί τόπου (CIP: clean in place).   

Πλύση συντήρησης  

Με την πλύση συντήρησης προβλέπεται χημικός καθαρισμός των σωληνώσεων των διαυγασμένων, καθώς επίσης και 

του κοίλου μέρους των μεμβρανών. Η διαδικασία αυτή   γίνεται κάθε μία έως δύο βδομάδες αυτόματα από το PLC  της 

μονάδας,  ωστόσο  μπορεί  να  γίνει  και  χειροκίνητα.  Η  πλύση  των  μεμβρανών  γίνεται  με  την  βοήθεια  της  αντλίας 

αναρρόφησης, που λειτουργώντας ανάστροφα οδηγεί διαυγασμένο υγρό με χημικά στο εσωτερικό της μεμβράνης. Κατά 

τη διαδικασία αυτή δεν είναι αναγκαία η εκκένωση της δεξαμενής από το ανάμικτο υγρό.  

Επί τόπου καθαρισμός (CIP: Clean in place) 

Ο  καθαρισμός  CIP  προκειμένου  να  απομακρυνθούν  τα  όποια  στερεά  δεν  απομακρύνθηκαν  κατά  την  πλύση 

συντήρησης.  

Για τον καθαρισμό CIP εκκενώνεται το περιεχόμενο της δεξαμενής από το ανάμικτο υγρό και στη συνέχεια ξεπλένεται 

το εξωτερικό των μεμβρανών με την χρήση απολυμαντικού (υποχλωριώδες νάτριο), ενώ γίνεται επιπλέον καθαρισμός με 

οξύ (πχ. κιτρικό οξύ) εφόσον στα λύματα υπάρχουν ανόργανα στερεά. 

Η  διάρκεια  της  διαδικασίας  αυτής  είναι  της  τάξης  των 6 – 8  ωρών  και  ο  καθαρισμός  πραγματοποιείται  χωρίς  την 

απομάκρυνση  των  μεμβρανών  από  την  δεξαμενή.  Όλες  οι  διαδικασίες  είναι  αυτόματες  και  δεν  είναι  αναγκαίος  ο 

οποιοσδήποτε χειροκίνητος καθαρισμός ή η επαφή του χειριστή με τα χημικά. 

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος‐ Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

Έχουν  εγκατασταθεί  τέσσερις  αντλίες  για  την  ανακυκλοφορία  του  ανάμικτου  υγρού  (ένα  ζεύγος  για  κάθε  γραμμή 

επεξεργασίας), δυναμικότητας 1.000 m3/h. Η λειτουργία των αντλιών ρυθμίζεται μέσω inverter. Ειδικότερα, στη δεξαμενή 

αερισμού και στη δεξαμενή μεμβρανών έχουν εγκατασταθεί δύο μετρητές στερεών, με βάση τις μετρήσεις των οποίων 

και λαμβάνοντας υπόψη τη μέτρηση της παροχής εισόδου, ο χειριστής επιλέγει τον ρυθμό ανακυκλοφορίας.  

Στους δύο αγωγούς ανακυκλοφορίας (ένας για κάθε βιολογικό αντιδραστήρα) έχει εγκατασταθεί από ένας μετρητής 

παροχής  ηλεκτρομαγνητικού  τύπου  για  τη  μέτρηση  της  παροχής  ανακυκλοφορίας  και  τη  ρύθμιση  των  inverters  των 

αντλιών ανακυκλοφορίας.  

Η  ιλύς από κάθε δεξαμενή MBR οδηγείται με βαρύτητα στη δεξαμενή αποθήκευσης της  ιλύος, που βρίσκεται στον 

υπόγειο χώρο του κτιρίου αφυδάτωσης. 

Αντλιοστάσιο διαυγασμένων 

Εχουν  εγκατασταθεί  έξι  (6)  αντλίες  αναρρόφησης  (permeate  pumps‐αντλίες  διηθήματος),  μία  για  κάθε  συστοιχία 

μεμβρανών  και  δύο  εφεδρικές,  δυναμικότητας  275  m3/h  στα  2  bar,  μέσω  των  οποίων  το  διαυγασμένο  υγρό 

απομακρύνεται από τις μεμβράνες και οδηγείται σε  δεξαμενή καθαρών όγκου 280 m3, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.  

Οι αντλίες διηθήματος έχουν την δυνατότητα και ανάστροφης λειτουργίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πλύσης 

των μεμβρανών με διαυγασμένο υγρό και με χημικά (υποχλωριώδες νάτριο και κιτρικό οξύ).  Σε κάθε γραμμή των αντλιών 

έχουν εγκατασταθεί: 

 μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου  (συνολικά δύο) 

 μετρητές πίεσης (ανάντη – κατάντη κάθε αντλίας) και  

 πρεσσοστάτες  (ανάντη  και  κατάντη  της  κάθε  αντλίας),  που  θέτουν  την  αντλία  εκτός  λειτουργίας  σε 

περίπτωση ανίχνευσης υψηλής πίεσης  

Σε κάθε γραμμή των αντλιών έχει προβλεφθεί διάταξη δειγματοληψίας, με θολόμετρο για να είναι δυνατή εκτός από 

την εργαστηριακή μέτρηση της θολότητας και η επί τόπου μέτρησή της. 

Με  το μετρητή παροχής υπολογίζεται η φόρτιση κάθε συστοιχίας μεμβρανών  (flux),  ενώ μέσω του μετρητή πίεσης 

ελέγχεται το μπλοκάρισμα (fouling) των μεμβρανών. Με την υπέρβαση μίας προκαθορισμένης τιμής ξεκινά αυτόματα την 

διαδικασία πλύσης ή/και καθαρισμού των μεμβρανών. Οι ενδείξεις όλων των παραπάνω οργάνων μεταφέρονται στο PLC 

της εγκατάστασης για ενημέρωση και σήμανση alarm.  
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Δεξαμενή καθαρών –απολύμανση με χλωρίωση 

Το διαυγασμένο υγρό από τα συγκροτήματα MBR, μέσω των προαναφερθεισών αντλιών διηθήματος  καταλήγουν σε  

δεξαμενή καθαρών, όγκου 280 m3. Από τη δεξαμενή αυτή η εκροή οδηγείται με υπερχείλιση στην δεξαμενή καθαρών των 

250 m3 (δεξαμενή ΕΟΧ) κι από εκεί με άντληση στους τελικούς αποδέκτες (γεωργικές καλλιέργειες). 

Στην  έξοδο  των  μονάδων MBR  η    συγκέντρωση  του  μικροβιακού φορτίου  είναι  της  τάξης  των 30/100 ml,  ωστόσο 

υπάρχει  δοσομετρική  αντλία  που    προσθέτει  υποχλωριώδες  νάτριο  στα  επεξεργασμένα  λύματα  σε  φρεάτιο  μετά  τη 

δεξαμενή καθαρών, πριν αυτά οδηγηθούν στη δεξαμενή καθαρών του ΕΟΧ  (στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης για 

άρδευση)  ή  στο  φρεάτιο  εξόδου  των  δεξαμενών  δευτεροβάθμιας  καθίζησης  (στην  περίπτωση  που    οδηγούνται  στο 

θαλάσσιο αποδέκτη). 

 Η δοσομέτρηση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου    γίνεται από δύο δοσομετρικές αντλίες  (η μία εφεδρική) 

δυναμικότητας 0 – 11 l/h.  

Κτίριο φυσητήρων 

Σε επαφή με τις δεξαμενές των ΜBR έχει κατασκευαστεί το κτίριο των φυσητήρων, διαστάσεων 13,40m x 24,50m, στο 

οποίο έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 

 

Εικόνα 16: Κτίριο φυσητήρων της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

 Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής βαθμίδας  

 Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεμβρανών MBR  

 Οι αντλίες αναρρόφησης από τις μεμβράνες MBR  

 Οι δεξαμενές αποθήκευσης των χημικών και οι δοσομετρικές διατάξεις  

 Το πιεστικό συγκρότημα του βιομηχανικού νερού δυναμικότητας 50 m3/h στα 50 mΣΥ, που αναρροφά από τη 

δεξαμενή καθαρών και τροφοδοτεί το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο άρδευσης της εγκατάστασης. 

 Η αίθουσα πινάκων για τον έλεγχο της λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας και των MBR. 
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Εικόνα 17: Φυσητήρες της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Κτίριο αφυδάτωσης  

Το κτίριο της αφυδάτωσης  είναι μεταλλικό με ισόγειο και υπόγειο χώρο. Το ισόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής 

ανεξάρτητους χώρους: 

 

 
Εικόνα 18: Κτίριο αφυδάτωσης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

 Χώρο φυγόκεντρων.  

Έχουν  τοποθετηθεί  σε  ξεχωριστό  ηχομονωμένο  χώρο  46,35 m2,  ο  οποίος    αποσμείται.  Εχουν  εγκατασταθεί  δύο 

φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος μέγιστης δυναμικότητας 20 m3/h, οι οποίοι με συγκέντρωση λάσπης 1,5% στην είσοδο 

εξασφαλίζουν  συγκέντρωση  εξόδου  22%.  Για  τη  έκπλυση  του  συγκροτήματος  του  φυγοκεντρικού  διαχωριστήρα 

χρησιμοποιείται  νερό  από  το  δίκτυο  βιομηχανικού  νερού  της  εγκατάστασης.  Το  στραγγίδια  που  παράγονται  από  τον 

διαχωρισμό  των  στερεών  και  από  τις  πλύσεις  των  φυγοκεντρικών  διαχωριστών  συλλέγονται  και  μέσω  υποδαπέδιου 

δικτύου καταλήγουν στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 
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Εικόνα  19:  Φυγοκεντρητές  αφυδάτωσης  ιλύος  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του 

Δήμου Ηρακλείου. 

 Χώρο εγκατάστασης μονάδων πολυηλεκτρολύτη.  

Έχουν  εγκατασταθεί  δύο  συγκροτήματα  παρασκευής  πολυηλεκτρολύτη  χωρητικότητας  2000  l  που  καλύπτει  τις 

ανάγκες  των  φυγοκεντρητών  (ένα  για  κάθε  φυγοκεντρικό  διαχωριστή).  Η  μονάδα  είναι  συνεχούς  λειτουργίας  και 

περιλαμβάνει  σύστημα  αποθήκευσης  και  τροφοδότησης  του  πολυηλεκτρολύτη  με  τριθάλαμη  δεξαμενή  για  την 

παρασκευή  και  ωρίμανση  του  διαλύματος.  Εχουν  εγκατασταθεί  τέσσερις  αντλίες  θετικής  εκτόπισης    τροφοδότησης 

πολυηλεκτρολύτη, δύο για κάθε φυγοκεντρητή, εκ των οποίων η μία για εφεδρεία. 

 Χώρο  για  την  τοποθέτηση  του  ηλεκτρικού  πίνακα  επιφάνειας  13,5 m2  που    διαθέτει  θέση  εργασίας  με 

ορατότητα στον χώρο των φυγόκεντρων. 

 Υπόστεγο επιφάνειας 114 m2 για την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος (σε containers) και της σκόνης 

του πολυηλεκτρολύτη.   

 Χώρο συνεργείου με επιφάνεια 36,50 m2. 

 Χώρο αποθήκης επιφάνειας 42,40 m2. 

Το υπόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής χώρους:  

Χώρο  εγκατάστασης  αντλιών  τροφοδοσίας  φυγοκεντρητών,  διατάξεις  με  ηλεκτροδικλείδες  για  την  διαχείριση  της 

περίσσειας ιλύος, εκκένωσης των δεξαμενών MBR προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων, καθώς επίσης και την υπερχείλιση 

ασφαλείας της δεξαμενής αποθήκευσης.  Εχουν εγκατασταθεί  τέσσερις αντλίες θετικής εκτόπισης για την τροφοδότηση 

των  φυγόκεντρων  (δύο  για  κάθε  φυγοκεντρητή  εκ  των  οποίων  η  μία  για  εφεδρεία),  οι  οποίες    αναρροφούν  από  τη 

δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος. Η ρύθμιση της παροχής πραγματοποιείται από ρυθμιστή στροφών (inverter). 

Δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας  ιλύος, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κωνικό πυθμένα για την 

αποφυγή  επικαθήσεων.  Η  ωφέλιμη  χωρητικότητα  της  δεξαμενής  είναι  περίπου  105m3.  Για  πρόσθετη  ασφάλεια  σε 

περίπτωση  υπερχείλισης  της  δεξαμενής  υπάρχει  ανοξείδωτος  αγωγός  (AISI  304L)  ο  οποίος  οδηγεί  με  βαρύτητα  σε 

παρακείμενο φρεάτιο στραγγιδίων.    

Στο  κτίριο  αφυδάτωσης  έχουν  εγκατασταθεί  και  οι  μεταφορικοί  κοχλίες  αποκομιδής  της  αφυδατωμένης  ιλύος,  η 

οποία συλλέγεται σε containers προσωρινής αποθήκευσης χωρητικότητας 25 m3, που εγκατασταθίστανται σε υπόστεγο. 

Επίσης ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας της αφυδάτωσης οποίος εξυπηρετεί και τις μονάδες των αντλιοστασίου 

εισόδου,  απόσμησης,  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  και  έργων  προεπεξεργασίας  ‐  λεπτοκοσκίνισης.  Τέλος,  τρεις 

γερανοδοκοί, δυο των 2 tn πάνω από τα φυγόκεντρα και ένας 0,5 tn που εξυπηρετεί το χώρο των αντλιών τροφοδοσίας 

των φυγόκεντρων.   

 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων  

Εχει  κατασκευαστεί  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  με  θάλαμο  δικλείδων.  Στο  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  καταλήγουν 

στραγγίδια  από  τη  νέα  εγκατάσταση  (λεπτοκοσκίνιση,  μηχανική  αφυδάτωση,  χλωρίωση),  ο  αγωγός  εκκένωσης  των 

δεξαμενών MBR, καθώς και αυτός της εκκένωσης της δεξαμενής αποθήκευσης περίσσειας ιλύος.  

Ο  θάλαμος  του  νέου  αντλιοστασίου  στραγγιδίων  έχει  εσωτερικές  διαστάσεις  3,00x3,00m,  βάθος  3,95m  και  η 

κατασκευή έχει γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Εντός  του  αντλιοστασίου  στραγγιδίων  έχουν  τοποθετηθεί  δύο  (2)  υποβρύχιες  φυγοκεντρικές  αντλίες,  εκάστη 

δυναμικότητας 170m3/h (η μία εφεδρική).  
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Όλοι οι αγωγοί, τόσο εντός του αντλιοστασίου όσο και στο θάλαμο δικλείδων και μέχρι τα σημεία σύνδεσής τους με 

τους πλαστικούς αγωγούς πεδίου, είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304L). Οι δύο (2) καταθλιπτικοί 

αγωγοί καταλήγουν σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί τα στραγγίδια οδηγούνται στο αντλιοστάσιο τροφοδότησης 

των νέων έργων.  

Μονάδα απόσμησης  

Εχει  εγκατασταθεί  σύστημα  απόσμησης    για  την  εξάλειψη  των  ανεπιθύμητων  οσμών.  Στο  σύστημα  είναι 

συνδεδεμένες οι παρακάτω μονάδες  

 Μονάδα λεπτοκοσκίνισης – μέτρησης παροχής 

 Κτίριο αφυδάτωσης – δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος. 

Η διαστασιολόγηση του συστήματος εξασφαλίζει τουλάχιστον 6 ανανεώσεις/ώρα σε κάθε μονάδα, με αποτέλεσμα να 

υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

Η μονάδα απόσμησης εγκαθίσταται παράπλευρα του κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος, σε εξωτερικό χώρο.  

 
Εικόνα 20: Μονάδα απόσμησης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Η  δυναμικότητα  της  μονάδας  είναι  6.900  m3/h.  Πρόκειται  για  μονάδα  του  οίκου  AIR  CLEAN  Ιταλίας  με 

εξασφαλισμένες εγγυήσεις καλής λειτουργίας.  

Τα πλεονεκτήματα του παραπάνω συστήματος απόσμησης είναι τα εξής : 

Λόγω του ειδικά σχεδιασμένου και πατενταρισμένου πληρωτικού φλοιώδους υλικού  (MonaFil)  του βιόφιλτρου, δεν 

απαιτείται  η  χρήση  χημικού  (καυστική  σόδα)  κι  έτσι  αποκλείεται  η  περίπτωση  δημιουργίας  όξινων  περιοχών  στο 

πληρωτικό υλικό. Παράλληλα αποφεύγεται η χρήση δοσομετρικής αντλίας, δικτύου και παρελκόμενου εξοπλισμού με ό,τι 

συνεπάγεται αυτό (φθορές, απαίτηση συντήρησης, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.) 

Δεν  απαιτείται  η  χρήση  πόσιμου  νερού  στο  σύστημα  διαβροχής,  για  λόγους  αποφυγής  δημιουργίας  ιζημάτων,  σε 

αντίθεση με άλλα συστήματα. Εξάλλου στο επιλεγέν σύστημα απόσμησης δεν δημιουργούνται ιζήματα λόγω της φύσης 

του πληρωτικού υλικού, η δε διαβροχή του πληρωτικού υλικού του βιόφιλτρου γίνεται από το δίκτυο του βιομηχανικού 

νερού.  

Απαιτείται  η  αντικατάσταση  του  πληρωτικού  υλικού  κάθε  6  χρόνια,  σε  αντίθεση  με  άλλα  συστήματα,  τα  οποία 

απαιτούν συχνότερη αντικατάσταση. 

Ο  σχεδιασμός  του  συστήματος  απόσμησης  βασίζεται  στη  λογική  της  ανοιχτής  δεξαμενής  με  τοιχία  και  βάση  από 

σκυρόδεμα. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο  ζωής και ανθεκτικότητα στις  καιρικές συνθήκες  (ήλιος, υγρασία κλπ),  ενώ 

προσφέρει άμεση πρόσβαση στο σύστημα για λόγους συντήρησης – αποκατάστασης. 

Το  σύστημα  έχει  υψηλές  αποδόσεις,  όπως  παρουσιάζεται  παρακάτω,  μικρό  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης, 

μεγάλο χρόνο  ζωής  του πληρωτικού υλικού,  το οποίο μπορεί  να ανακυκλωθεί και  να επαναχρησιμοποιηθεί,  έχει δε  τη 

δυνατότητα να απομακρύνει πλήθος δύσοσμων ουσιών κι έτσι καθίσταται κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών. Επιπλέον 

από τη διεργασία δεν παράγονται δευτερογενή απόβλητα. 

Το μέσον απόσμησης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο βιόφιλτρο έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

Μεγάλο πορώδες 

Δυνατότητα συγκράτησης νερού 

Μεγάλη κατιοντοανταλλακτική ικανότητα  
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Παρέχει επίσης μεγάλο όγκο και επιφάνεια, χρήσιμα σε κάθε εφαρμογή. 

Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματική βιολογική οξείδωση και η μετατροπή σε άλλες άοσμες των δύσοσμων ουσιών 

που υπάρχουν στο αέριο ρεύμα εισόδου. 

Η επιφάνεια  του συστήματος είναι 46 m2 και ο  όγκος του πληρωτικού υλικού 69 m3. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού μέσου του νέου βιόφιλτρου. 

 

ΔΥΣΟΣΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Οσμές  50000 OUe/m3  98% 

VOC  100 mg/m3  95% 

Υδρόθειο H2S  30 mg/m3  98% 

Αμμωνία NH3  50 ppm  98% 

Οργανικά σουλφίδια  5‐20 ppm  95% 

 

Υποσταθμός μέσης τάσης‐ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Ο Υποσταθμός περιλαμβάνει τα κατωτέρω τμήματα :  

 Καλώδιο παροχής 20 kV  

 Κυψέλες μέσης τάσης  

 Μετασχηματιστή 1000 kVA  

 Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης  

 Καλώδια μετασχηματιστή 

 Γειώσεις 

 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

 
Εικόνα  21:Υποσταθμός  μέσης  τάσης  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου. 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Το ΗΖ που έχει εγκατασταθεί στο έργο είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας με ενιαία μεταλλική βάση 

αποτελώντας αυτοτελή μονάδα και είναι κατάλληλο τόσο για συνεχή επικουρική λειτουργία, όσο και για εφεδρική λόγω 

σφάλματος ή διακοπής κύριας παροχής (ΔΕΗ).  Το συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 

 Την κινητήριο μηχανή ντίζελ (DIESEL) 

 Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

 Την κοινή αντικραδασμική βάση στηρίξεως 

 Τον ειδικό σύνδεσμο και συνδεσμοθάλαμο 

 Τους συσσωρευτές  

 Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων 

 Το σύστημα παροχής καυσίμου 
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 Συσκευή προθέρμανσης 

 Τους πίνακες ενδείξεων, ελέγχου, αυτόματης προστασίας, αυτόματης μεταγωγής. 

Λοιπά έργα υποδομής 

Σύστημα αυτοματισμών και οργάνων 

Ο αυτοματισμός της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βασίζεται σε τοπικούς προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) της Siemens  

στους νέους πίνακες για λόγους ομοιομορφίας. 

Εχουν  εγκατασταθεί  δύο  ξεχωριστές  θέσεις  επικοινωνίας  ανθρώπου  –  αυτοματισμού  (προγράμματα  εποπτικού 

ελέγχου  και  συλλογής  δεδομένων  –Supervisory  Control And Data Acquisition  S.C.A.D.A.)  όπου  έχουν  τοποθετηθεί  δύο 

υπολογιστές  για  τον  χειριστή  και  μια  οθόνη  40’’  πλάσματος  της  LG  για  γενική  επίβλεψη.  Στους  υπολογιστές  έχει 

εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό SCADA , που καλύπτει όλη την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Στο  επίπεδο  των  διεργασιών  ‐  πεδίου  (field  level)  έχουν  εγκατασταθεί  όργανα  πεδίου  (on  line  instruments)  με 

ενσωματωμένο βιομηχανικό δίκτυο (fieldbus), όπου είναι αυτό εφικτό, ώστε να είναι η διαχείριση τους σύγχρονη, χωρίς 

σφάλματα μετατροπών από αναλογικό σε ψηφιακό και αντίστροφα. 

 
Εικόνα  22:  Πίνακας  αυτοματισμού  της  μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων      επεξεργασίας    λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου. 

Έχει αναπτυχθεί  ένα βιομηχανικό δίκτυο  (Fieldbus)  τύπου Profibus μεταξύ όλων  των επιπέδων,  που επιτυγχάνει  τη 

σύζευξη όλης  της πληροφορίας σε  ένα ανθεκτικό  και αξιόπιστο δίκτυο μεταφοράς πληροφοριών.  Το  καλώδιο Profibus 

διέρχεται  από  όλους  τους  σταθμούς  ελέγχου  (ICA),  από  όλα  τα  όργανα  (εκτός  από  τον  μετρητή  στάθμης  μέσω 

υδροστατικής  πίεσης  στην  είσοδο  της  εγκατάστασης  ,όπου  δεν  διατίθεται  έκδοση  με  Profibus)  από  το  νέο  σταθμό 

επίβλεψης και τερματίζει στο υφιστάμενο κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης. 

 

 





 

Σελίδα 68 
 

Εικόνα  23:  Δίκτυο  αυτοματισμού  της  μονάδας  MBR  των  εγκαταστάσεων      επεξεργασίας    λυμάτων  του  Δήμου 

Ηρακλείου. 

Το σύστημα μετρήσεων και αυτοματισμού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε: 

Να παρέχει  στο χειριστή της μονάδος στον κεντρικό θάλαμο ελέγχου, επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση της 

μονάδος 

Να επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδος υπό κανονικές συνθήκες 

Να επιτρέπει στο χειριστή να παρέμβει από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου στη λειτουργία της μονάδας, αν αυτός το 

κρίνει απαραίτητο 

Να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδος από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν 

κρίνεται απαραίτητο 

Το  κέντρο  ελέγχου  (ΚΕ)  έχει  εγκατασταθεί  στο  χώρο  της αίθουσας  ελέγχου  του  κτιρίου διοίκησης  και  υλοποιεί  την 

επικοινωνία  χειριστή‐μηχανής. Ο  χειριστής  μπορεί  να  επιλέξει  με  το  πληκτρολόγιο  την  εποπτική  εικόνα  της  επιμέρους 

εγκατάστασης που επιθυμεί και στην συνέχεια εάν το κρίνει απαραίτητο να προβεί σε τηλεχειρισμό αυτής. Η παρέμβαση 

του  χειριστή στην  εξέλιξη  της  διαδικασίας ή σε ορισμένες παραμέτρους  των αλγορίθμων  ελέγχου  γίνεται με  τη  χρήση 

ιεραρχικά δομημένων πινάκων επιλογής (menu driven). Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα ασφαλείας του συστήματος 

επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη μετά την πληκτρολόγηση κωδικού (password). 

Τα πάσης φύσεως σφάλματα καταγράφονται με την βοήθεια εκτυπωτή. 

 
Εικόνα 24:  Κεντρική οθώνη συστηματος  τηλεπαρακολούθησης –  τηλελέγχου  της μονάδας MBR  των  εγκαταστάσεων   

επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Οι  τέσσερεις  τοπικές  μονάδες  έχουν  εγκατασταθεί  στο  πεδίο  αυτοματισμών  των  τοπικών  πινάκων  ισχύος  (Motor 

Control Centers). Οι μονάδες αυτές σε πλαίσια κατανεμημένου ελέγχου και με την καθοδήγηση του Κ.Ε.   επιτηρούν τις 

επιμέρους εγκαταστάσεις.  

Η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  ελέγχου  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  χρησιμοποιούμενου  εξοπλισμού 

καθιστούν εύκολη την επεκτασιμότητά του.  

 Αγωγοί ‐ υδραυλικά δίκτυα  

Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται μέσω δικτύου, που αποτελείται από πέντε τυπικά φρεάτια (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5) 

από σκυρόδεμα C16/20, που  καλύπτονται με σιδηρά θερμογαλαβανισμένα καλύμματα και αγωγούς HDPE Φ500, 6 atm. 

Μέσω του δικτύου αυτού  είναι δυνατή η διάθεση των λυμάτων στο φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής τελικής καθίζησης της 

υφιστάμενης εγκατάστασης ή στη δεξαμενή εκροής της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας (του ΕΟΧ).  

Το  δίκτυο  διάθεσης  έχει  επαρκείς  κλίσεις  και  παροχετευτικότητα  και  σε  όλο  το  μήκος  του  εξασφαλίζεται  επαρκής 

επικάλυψη των αγωγών. 

Όλες  οι  υπαίθριες  και  εμφανείς  σωληνώσεις  διακίνησης  λυμάτων  και  αέρα  έχουν  κατασκευαστεί  από  ανοξείδωτο 

χάλυβα  AISI  304L,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  προδιαγραφές.  Ο  υπόγειος  καταθλιπτικός  αγωγός  από  το  αντλιοστάσιο 

εισόδου μέχρι το κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχουν κατασκευαστεί από HDPE, 10 atm.  

Οι αγωγοί διακίνησης στραγγιδίων, καθώς επίσης και ο αγωγός διάθεσης προς το φρεάτιο εξόδου της υφιστάμενης 

ΔΤΚ,  είναι  κατασκευασμένοι  από  HDPE.  Τα  φρεάτια  έχουν  κατασκευαστεί  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές 

προδιαγραφές. 





 

Σελίδα 69 
 

Πλήρες δίκτυο βιομηχανικού νερού 

Εχει  κατασκευαστεί  δίκτυο  βιομηχανικού  νερού  για  την  εξυπηρέτηση  του  έργου  και  του  υπαίθριου  συστήματος 

άρδευσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει πιεστικό συγκρότημα το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο του υπογείου του κτιρίου των 

φυσητήρων, πλησίον της δεξαμενής καθαρών.  

Δ. Δίκτυο πόσιμου νερού 

Έχει  κατασκευαστεί  δίκτυο  πόσιμου  νερού  για  την  εξυπηρέτηση  του  έργου.  Το    δίκτυο  ξεκινά  από  υφιστάμενο 

φρεάτιο του δικτύου πόσιμου νερού.  

 

 
Εικόνα 25: Εκροή της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων   επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

 

Εθεωρήθη 

 

 

Ηράκλειο  Αύγουστος 2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – B – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΧ            

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  περιλαμβάνει,  το  σύνολο  του  εξοπλισμού  του  έργου  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ». 

Το σύστημα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και απολύμανσης των λυμάτων περιλαμβάνει: 

 Την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που αποτελείται από τη μονάδα φίλτρανσης, κάθετο αργόστροφο 

αναδευτήρα, δεξαμενή κροκίδωσης και σύστημα προσθήκης κροκιδωτικού. 

 Την  μονάδα    απολύμανσης  μέσω  υπεριώδους  ακτινοβολίας  που  περιλαμβάνει  μονάδα UV  και  σύστημα 

χλωρίωσης. 

 Τη μονάδα μέτρησης παροχής τύπου Parshall. 

 Το αντλιοστάσιο και την δεξαμενή τροφοδοσίας του δικτύου διανομής της τριτοβάθμιας εκροής.   

 

Εικόνα 26: Εγκαταστάσεις έργου ΕΟΧ, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δήμου Ηρακλείου 

 

Η τριτοβάθμια επεξεργασία ακολουθεί ως ξεχωριστό στάδιο καθαρισμού αμέσως μετά την μονάδα δευτεροβάθμιας 

καθίζησης.  Για την βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων  (απομάκρυνση φωσφόρου και την καλύτερη 

απομάκρυνση  των  αιωρούμενων  στερεών),  πριν  τη  μονάδα φίλτρανσης  έχει  κατασκευαστεί  μονάδα  κροκίδωσης  όπου 

γίνεται προσθήκη θειικού αργίλου ή άλλου κατάλληλου κροκιδωτικού. Η μονάδα τροφοδοτείται από το κανάλι εξόδου 

της  δεξαμενής  καθίζησης  και  περιλαμβάνει  δεξαμενή  παρασκευής  διαλύματος  κροκιδωτικού,  κλειστό  θάλαμο  ταχείας 

ανάμιξης και κλειστή δεξαμενή κροκίδωσης. 

Ο θάλαμος ταχείας ανάμιξης έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και είναι ορθογώνιας διατομή, διαστάσεων 1,50 Χ 

2,00 m  και  ύψους  1,70 m.  Στον  θάλαμο  ταχείας  ανάμιξης  γίνεται  η  προσθήκη  του  κροκιδωτικού  στα  λύματα  μέσω 

δοσομετρικών αντλιών. Το πέρασμα των λυμάτων στη δεξαμενή κροκίδωσης γίνεται μέσω υπερχειλιστή σκυροδέματος.  

Η δεξαμενή κροκίδωσης (ωρίμανσης) είναι κλειστή ορθογώνιας διατομή, διαστάσεων 5,00 Χ 5,00 m και ύψους 3,10m, 

και  έχει  κατασκευαστεί  από  σκυρόδεμα.  Για  την  ανάδευση  της  εν  λόγω  δεξαμενής  έχει  τοποθετηθεί  στο  κέντρο  της 

δεξαμενής,  ειδικός  κάθετος  αργόστροφος  αναδευτήρας  του  κατασκευαστικού  οίκου  Stamo  MaSKIN  τύπου  HFL04‐

2GN180, ισχύος 1,1 Kw και διάμετρο φτερωτής 1800 mm. 

Τα  λύματα από  τη  δεξαμενή  κροκίδωσης  εισάγονται  στη μονάδα φίλτρανσης μέσω οπής  διαστάσεων 0,5  Χ 0,5 m, 

προς το κανάλι εισόδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ η απομόνωση του φίλτρου γίνεται μέσω θυροφράγματος.  

Το φίλτρο  είναι  του  κατασκευαστικού οίκου NORDIC WATER PRODUCTION AB  τύπου CD2412/11‐BBB,    έχει  ενεργή 

επιφάνεια  φίλτρανσης  62  m2,  πορώδες  10μm  και  είναι  κατάλληλο  για  την  διύλιση  λυμάτων  παροχής  400  m3/h. 

Εξασφαλίζει απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών σε συγκέντρωση μικρότερη των 8 mg/lit  και σε κάθε περίπτωση 

μικρότερη των 10 mg/lit., καθώς και την απομάκρυνση του φωσφόρου σε συγκέντρωση μικρότερη από 2 mg/lit   

Η μονάδα φίλτρανσης έχει τοποθετηθεί σε ανοικτή δεξαμενή από σκυρόδεμα, ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 4,76 

Χ  3,00 m  και  βάθους  1,575 m.  Στη  δεξαμενή  του  φίλτρου  έχει  κατασκευαστεί  ειδικό  φρεάτιο  από  σκυρόδεμα  που  

παραλαμβάνει τα νερά έκλυσης του φίλτρου. 

Το σύστημα φίλτρανσης των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελείται από δίσκους διπλής επιφάνειας και εσωτερικής 

τροφοδοσίας. Οι δίσκοι είναι προσαρμοσμένοι σε κεντρικό κοίλο άξονα και είναι κατασκευασμένοι από πλαίσια‐τομείς 
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επί των οποίων στερεώνεται το μέσον φίλτρανσης. Τα πλαίσια του μέσου φίλτρανσης μπορούν να αφαιρούνται εύκολα 

για επιθεώρηση, καθάρισμα ή αντικατάσταση χωρίς κατ’ ανάγκη την αποσυναρμολόγηση όλου του φίλτρου. 

 

 

Εικόνα 27: Δίσκοι μονάδας φίλτρανσης 

Τα περιεχόμενα στα λύματα αιωρούμενα στερεά συγκρατούνται από το ύφασμα φίλτρανσης και  τα φιλτραρισμένα 

λύματα εκτρέπονται προς το εξωτερικό του φίλτρου για την τελική τους εκροή. 

Οι δίσκοι φίλτρανσης διαθέτουν κατάλληλο σύστημα αυτόματου καθαρισμού  για  την περιοδική απομάκρυνση  των 

σωματιδίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας της μονάδας. Η έναρξη του κύκλου καθαρισμού των δίσκων εκτελείται από 

αισθητήριο στάθμης και ο καθαρισμός διαρκεί έως ότου η στάθμη των λυμάτων στην δεξαμενή φίλτρανσης κατέβει στο 

χαμηλότερο σημείο που καθορίζεται μέσω του υπερχειλιστή εξόδου και  τις απώλειες φίλτρανσης.  Επιπλέον,  τα φίλτρα 

καθαρίζονται περιοδικά σε προγραμματιζόμενα διαστήματα. 

Η  μονάδα  φίλτρανσης  έχει  δικό  της  ηλεκτρικό  πίνακα  αυτοματισμών.  Το  φίλτρο  διαθέτει  σύστημα  αντίστροφης 

πλύσης που ενεργοποιείται αυτόματα όταν οι υδραυλικές απώλειες μέσω του φίλτρου ξεπερνούν μία προκαθορισμένη 

τιμή. Ο κινητήρας του φίλτρου είναι μεταβαλλόμενης ταχύτητας με μετατροπέα συχνότητας. Για την αντίστροφη πλύση 

χρησιμοποιείται το επεξεργασμένο υγρό κατάντη του φίλτρου μέσω ειδικής αντλίας στο κανάλι απορροής ή την δεξαμενή 

φίλτρανσης.  Τα απόνερα  της αντίστροφης πλύσης  του φίλτρου οδηγούνται  στο δίκτυο στραγγιδίων  της  εγκατάστασης. 

Κατά την διάρκεια της αντίστροφης πλύσης δεν πρέπει να διακόπτεται η διαδικασία της φίλτρανσης. 

Μετά  την  φίλτρανση  και  μέσω  στατικού  υπερχειλιστή  από  σκυρόδεμα  τα  λύματα  οδηγούνται  στη  μονάδα 

απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV,  η  οποία έχει  τοποθετηθεί σε ανοικτό  κανάλι από σκυρόδεμα διαστάσεων 

10,00 Χ 0,406 m και βάθους 1,575 m. 

Εναλλακτικά τα λύματα μετά την δεξαμενή κροκίδωσης, μέσω υπερχειλιστή σκυροδέματος, μπορούν να οδηγηθούν 

στο φρεάτιο παράκαμψης και από εκεί  κατευθείαν στη μονάδα απολύμανσης.  Το φρεάτιο παράκαμψης είναι ανοικτό, 

κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει ορθογώνια διατομής διαστάσεων 6,00 Χ 1,75 m. 

To  σύστημα  απολύμανσης  μέσω  υπεριώδους  ακτινοβολίας  UV  είναι  τύπου  ανοικτού  καναλιού,  στο  οποίο  η 

τροφοδοσία του νερού επιτυγχάνεται μέσω βαρύτητας, με λυχνίες χαμηλής πίεσης, υψηλής έντασης, πλήρες με αυτόματο 

σύστημα μηχανικού & χημικού καθαρισμού και ηλεκτρονικά τροφοδοτικά μεταβλητής ισχύος. Το σύστημα απολύμανσης 

είναι  πλήρες,  λειτουργικό  και  περιλαμβάνει  όλον  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  όπως 

περιγράφεται  παρακάτω.  Το  σύστημα  είναι  κατάλληλο  για  απολύμανση  δευτεροβάθμια  επεξεργασμένων  αστικών 

λυμάτων,  που  έχουν  υποστεί  κροκκίδωση  και  φίλτρανση  πριν  την  απολύμανση  και  διαθέτουν  τα  χαρακτηριστικά  που 

περιγράφονται παρακάτω.    
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Εικόνα 28: Μονάδα απολύμανσης UV εγκατάστασης ΕΟΧ . 

Χαρακτηριστικά σχεδιασμού 

Το σύστημα απολύμανσης μέσω UV είναι ικανό για την απολύμανση αστικών λυμάτων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστη Παροχή:            400 m3/hr 

 Ελάχιστη Παροχή:            100 m3/hr 

 Συγκέντρωση συνολικά αιωρούμενων στερεών στην είσοδο:  5 mg/l  (μέσος  όρος  τυχαίου  δείγματος  30 

ημερών) μέγιστη τιμή        10 mg/l   

 Διαπερατότητα λυμάτων στην ακτινοβολία  UV @ 253.7 nm:  70%  

 Όριο απολύμανσης μετά την συσκευή UV: έως 2/100 ml ολικά κολοβακτηρίδια στο 90% των δειγμάτων, με 

μόνον ένα δείγμα με πάνω από 20/ 100 ml ολικά κολοβακτηρίδια σε περίοδο δίμηνης δειγματοληψίας. 

Για την επίτευξη του ζητουμένου ορίου απολύμανσης, έχουν εγκατασταθεί δύο τράπεζες λυχνιών σε σειρά. 

Το  σύστημα  είναι  σε  θέση  να  συνεχίζει  να  παρέχει  απολύμανση  κατά  την  περίπτωση  αντικατάστασης  λυχνιών, 

χιτωνίων και  τροφοδοτικών,  καθώς και  κατά  τη διάρκεια καθαρισμού των χιτωνίων,  ενώ επίσης είναι σχεδιασμένο για 

υπαίθρια λειτουργία.  

Μετά  την απολύμανση τα λύματα οδηγούνται μέσω ανοικτού καναλιού στο διάβλο Parshall  τύπου Montana,  όπου 

γίνεται μέτρηση της παροχής με σταθμήμετρο υπερήχων. Τα λύματα με βαρύτητα μετά την έξοδο τους από τη μονάδα UV 

κάνουν στροφή 180ο και οδηγούνται σε ευθύγραμμο κανάλι πλάτους 575mm και μήκους 4600 mm για την εξασφάλιση 

ομοιόμορφης ροής πριν την στένωση μέτρησης παροχής. Ο δίαυλος έχει συγκλίνον τμήμα με επίπεδο πυθμένα μήκος 864 

mm  που καταλήγει σε πλάτος 229 mm.  Στην συνέχεια ακολουθεί  ευθύγραμμος λαιμός σταθερού πλάτους 229 mm  με 

κατωφερή πυθμένα. 

Για τη μέτρηση της στάθμης έχει διαμορφωθεί κατακόρυφο φρεάτιο  Φ 300 mm στο σημείο των 2/3 του συγκλίνοντος 

τμήματος, που μέσω μικρού ανοίγματος στον πυθμένα επικοινωνεί βάσει της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων με το 

δίαυλο μέτρησης και η μέτρηση με υπερήχους θα γίνεται στο ήρεμο φρεάτιο, στο οποίο δεν μεταφέρονται κυματισμοί ή 

διαταραχές ροής. 

Τα ανοικτά κανάλια  της  εγκατάστασης,  εκτός από κάποια  τμήματα  του  καναλιού UV  τα οποία έχουν σκεπαστεί με 

γραδελάδα, έχουν σκεπαστούν με αφαιρούμενα ανοξείδωτα καλύμματα ή με μόνιμη πλάκα μπετόν. Κατά τον τρόπο αυτό 

δεν είναι εκτεθειμένο στην ηλιοφάνεια και σε περιβαλλοντικούς ρύπους και υπάρχει ασφάλεια για τους χρήστες. Καθώς 

επίσης έχει κατασκευαστεί μικρό υπόστεγο στους χώρους που απαιτούνται να είναι προστατευμένοι από τον ήλιο και τη 

βροχή (οι ηλεκτρικοί πίνακες, το φίλτρο και τμήμα της μονάδας UV). 

Αντλιοστάσιο τριτοβάθμιας εκροής Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου 

Εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου έχει κατασκευαστεί δεξαμενή ‐ αντλιοστάσιο ανύψωσης, 

χωρητικότητας 250 m3 από την οποία αντλούνται προς άρδευση τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα. 
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Το αντλιοστάσιο αποτελείται από ένα τρίδυμο αντλητικό συγκρότημα καθέτου λειτουργίας και η κάθε αντλία έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Παροχή : 110 m3/h 

 Μανομετρικό Ύψος : 110 μ. 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 

 Στεγανοποίηση : Μηχανικός στυπιοθλίπτης 

 Στόμια αναρροφήσεως – καταθλίψεως : 100 χιλ. με ωτίδες 

 Υλικά κατασκευής αντλίας 

 Πτερύγια : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304  

 Πτερύγια εκτρ. : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304 

 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 431  

 Εξωτερικός μανδύας : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304 

 Σώμα αντλίας (στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης) : Χυτοσίδηρος 

 Μηχανικός στυπιοθλίπτης : Silicon (Carbide, ή παρόμοιο υλικό) 

 Διάφορα πλαστικά τεμάχια : EPDM 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικού κινητήρα  

 Ισχύς : 45 KW (60 HP)  

 Τάση λειτουργίας : 380‐415/660‐690 

 Προστασία ηλεκτροκινητήρα : ΙΡ 54 

 Κλάση μονώσεως : F 

 Η παροχή του τριπλού συγκροτήματος είναι  330 m3/h. 

Τα τρία (3) αντλητικά συγκροτήματα είναι συζευγμένα επι κοινής χαλύβδινης (st 37) θερμογαλβανισμένης 

βάσεως από πρότυπες διατομές μορφοσιδήρου και συνδέονται με αυτήν μέσω ανοξείδωτων κοχλιών. 

Οι  αναρροφήσεις  και  οι  καταθλίψεις  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  είναι  συνδεδεμένες  σε  κοινό 

συλλέκτη  (Κολλεκτέρ)  κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  κατά  AISI  304  διαμέτρου  Φ  200  (8’’)  για 

μέγιστη πίεση λειτουργίας 12 Ατμ. 

Κάθε  αντλητικό  συγκρότημα  φέρει  στην  πλευρά  της  αναρρόφησης  και  της  κατάθλιψης  δικλείδα 

στρεφομένου  δίσκου  ανάλογης  διατομής  16  Ατμ.,  επιπλέον  δε  στους  αγωγούς  κατάθλιψης  υπάρχουν 

βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης (τύπου HYDROSTOP) 16 Ατμ., επίσης μανόμετρα γλυκερίνης με 

κατάλληλο κρουνό. 

Οι συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης καταλήγουν στις δυο πλευρές σε ωτίδες διατομής ίσης με τον 

συλλέκτη Φ 200 (8’’). 

Οι κινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων  εκκινούν μέσω ομαλών εκκινητών (Soft Starters).   

Τέλος στην εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί κέντρο ελέγχου για την παρακολούθηση του συστήματος με 

κατάλληλα  συστήματα  τηλεμετρίας.  Στο  αντλιοστάσιο  εκροής  έχει  τοποθετηθεί  σύστημα  SCADA  και 

αυτοματισμοί για τον έλεγχο του συστήματος και την άμεση αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που 

μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του έργου. 

Εθεωρήθη   

Ηράκλειο   Αύγουστος 2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV –    Γ –  Περιγραφή  των  εγκαταστάσεων  της  μονάδας Μ.Ε.Λ.  του Δήμου 
Ηρακλείου (Kruger) 

Η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Μ.Ε.Λ.)  Ηρακλείου (Εικόνα 29) αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης 

λυμάτων  στην  Κρήτη.  Έχει  κατασκευαστεί  στη  θέση  Λούτι‐Πέραμα  της  περιοχής Φοινικιάς  σε  έκταση 80  στρεμμάτων. 

Εντάσσεται  μέσα  στο  σύστημα    ολοκληρωμένης  διαχείρισης  λυμάτων  της  ευρύτερης  περιοχής  Ηρακλείου,  το  οποίο 

περιλαμβάνει: 

Χωριστικούς κεντρικούς και δευτερεύοντες αποχετευτικούς αγωγούς και αντλιοστάσια 

Το Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου 

Τον αγωγό διάθεσης της εκροής (χερσαίο και υποθαλάσσιο)  

Το έργο της εγκατάστασης της Μ.Ε.Λ Ηρακλείου δημοπρατήθηκε το 1990 και ανατέθηκε στην κοινοπραξία  I. Kruger 

AS‐  Αντ.  Ζαχαρόπουλος.    Η  δοκιμαστική  λειτουργία  της  ξεκίνησε  στις  22/4/96  με  βοθρολύματα  και  με  λύματα  στις 

10/9/96. 

 

Εικόνα 29:Εικόνα google 2019 μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων δήμου Ηρακλείου 

 

 Η  ΜΕΛ  Ηρακλείου  σχεδιάστηκε  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της  ευρύτερης  περιοχής  του  πολεοδομικού 

συγκροτήματος  Ηρακλείου  συμπεριλαμβανομένων  και  των  λυμάτων  των  περιοχών  των  Δήμων  Ν.  Αλικαρνασσού  και 

Γαζίου.  Έχει  σχεδιαστεί  να  επεξεργάζεται  τα  λύματα  164.000  ισοδύναμων  κατοίκων  περίπου  (λύματα  έως  30.500 

m3/ημέρα και βοθρολύματα έως 1500 m3/ημέρα). Ενώ η μέση ημερήσια παροχή για το έτος 2018 ήταν 28.100 m3/day.  

Το  έργο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  μητρώο  κατασκευής  της,  ενώ    βασική  τεχνική  περιγραφή  της  αποτελεί  το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α    των  τευχών  δημοπράτησης.  Στοιχεία  του  έργου  αποτελούν  επίσης  και  οι  εκδοθείσες  Αποφάσεις 

Εγκρίσεως  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ),  η  Άδεια  Διάθεσης  Λυμάτων,  η  Άδεια  Λειτουργίας  κλπ.  ,  που  πρέπει  να 

εφαρμόζει  πιστά  ο Π.Υ.  Το  έργο  δέχεται    αστικά  λύματα από  το  ευρύτερο  οικιστικό  συγκρότημα  του   Ηρακλείου,  που 

ξεκινά από τη Νέα Αλικαρνασσό προς ανατολάς και καταλήγει στα Λινοπεράματα  προς δυσμάς. 

Στη  ΜΕΛ  Ηρακλείου  χρησιμοποιείται  σύστημα  ενεργής  βιομάζας  σε  αιώρηση  και    περιλαμβάνει  τις    παρακάτω 

γραμμές επεξεργασία: 

 Γραμμή υγρών  

 Γραμμή ιλύος 

 Γραμμή βιοαερίου 
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04: αντλιοστάσιο εισόδου
05: κτίριο εσχαρών
06: αμμοσυλλέκτης & λοποσυλλέκτης
07: δίαυλος Parsahall
08: θάλαμος δανομής 1
09: δεξαμενές Α' καθίζησης

10: δεξαμενές αερισμού
11: θάλαμος διανομής 3
12: δεξαμενές Β' καθίζησης 
13: φρεάτιο χλωρίωσης
14: δεξαμενές χλωρίου
15: αντλιοστάσιο Α' λάσπης
16: αντλιοστάσιο Β́ λάσπης
17: δεξαμενές προπάχυνσης
18: δεξαμενές μεταπάχυνσης
19: δεξαμενές χώνευσης
20: κτίριο αφυδάτωσης λάσπης

21: σταθμός υποδοχής βοθρολυμάτων
22: αεροφυλάκιο & πυρσός καύσης
23: κτίριο συνεργείου
24: κτίριο διοίκησης
26: θάλαμος διανομής 2
27.1: δεξαμενή βιομηχανικού νερού
27.2: δεξαμενή πόσιμου νερού
28: κτίριο υποσταθμού ρεύματος
29: κτίριο ενέργειας αερισμού
30: δεξαμενή επιλογής
31: μονάδα απόσμησης
32: μονάδα απόσμησης
33: μονάδα απόσμησης

Προς γεννήτρια 
βιοαερίου (28)

Προς
Καυστήρα

20.1: κτίριο νέας αφυδάτωσης & 
μηχανικής πάχυνσης

20.1Α:αντλιοστάσιο λάσπης  
νέας αφυδάτωσης

20.1B:αντλιοστάσιο νερού
νέας αφυδάτωσης & 
μηχανικής πάχυνσης

Γραμμή λυμάτων

Γραμμή λάσπης

Γραμμή βοθρολυμάτων
Γραμμή βιοαερίου

Γραμμή επεξεργασμένων

34

Φ01.β

ΝΣΑ

∆ΚΑΑ

AΚΑΑ

Φ01.β:φρεάτιο σύγκλισης αγωγών  

09.1:μονάδα απόσμησης

34: μονάδα απόσμησης

Προς
Θάλασσα

 

Εικόνα 30: Κάτοψη βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου 

 

Η τελική απορροή των επεξεργασμένων λυμάτων διοχετεύεται με αγωγό εκβολής μήκους 1000 μέτρων από την ακτή 

στη θάλασσα, στη θέση Νταμπακαριά του Ηρακλείου. 

Γραμμή υγρών  

Τα λύματα εισέρχονται στην εγκατάσταση από τον πλακοσκεπή αγωγό καθαρού πλάτους 1,80 m και βάθους 1,80 m 

στο  αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης  (Εικόνα  31).  Στο  αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης  βρίσκονται  τοποθετημένες  6 

υποβρύχιες αντλίες, οι δύο εκ των οποίων είναι εφεδρικές, δυναμικότητας 232 lt/s έκαστη. Οι εξωτερικές διαστάσεις του 

αντλιοστασίου  είναι  8,6  x  4,35 m.  Σε  φρεάτιο  πριν  από  το  αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης,  όπου  σμίγουν  οι  τρεις 

κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί ξεκινά ο παρακαμπτήριος αγωγός. 

 

(α) 
 

(β) 

Εικόνα  31:  (α)  Αντλιοστάσιο  αρχικής  ανύψωσης  ΜΕΛ    Ηρακλείου  (β)  Υποβρύχια  αντλία  αντλιοστασίου  αρχικής 
ανύψωσης  





 

Σελίδα 76 
 

Η εγκατάσταση δέχεται και βοθρολύματα, τα έργα υποδοχής των οποίων αποτελούνται από 3 φρεάτια εκκένωσης, κανάλι 
συλλογής, δύο αυτοκαθαριζόμενες  εσχάρες τύπου ταινίας με διάκενα εσχαρισμού 6 mm, σύστημα με  κοχλιομεταφορείς 
για τη μεταφορά των εσχαρισμάτων και μονάδα ασβεστοποίησης.  

 

(α) 
(β) 

Εικόνα  32:  (α)  Μονάδα  υποδοχής  βοθρολυμάτων    ΜΕΛ  Ηρακλείου  (β)  Aυτοκαθάριζόμενες  εσχάρες  τύπου  ταινίας 
μονάδας υποδοχής βορθολυμάτων ΜΕΛ  Ηρακλείου 

Στη  συνέχεια  τα  λύματα  καταθλίβονται  στην  μονάδα  εσχάρωσης,  η  οποία  αποτελείται  από  4  αυτοκαθαριζόμενες 

εσχάρες τύπου ταινίας με διάκενα εσχαρισμού 3mm, και μία επίσης αυτοκαθαρισζόμενη των 6mm που λειτουργεί σαν 

εφεδρική.  Η  τροφοδοσία  της  εφεδρικής  σχάρας  γίνεται  με  υπερχείλιση,  σε  περίπτωση  που  η  στάθμη  στο  κανάλι 

τροφοδοσίας των εσχαρών ανέβει πάνω από τη συνήθη μέγιστη στάθμη λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό στην είσοδο των 

καναλιών της εφεδρικής σχάρας, υπάρχει τοιχίο το οποίο στην κορυφή του  φέρει υπερχειλιστή λεπτής στέψης. 

Για τον έλεγχο των οσμών εντός του κτιρίου της εσχάρωσης, έχουν τοποθετηθεί σημεία αναρρόφησης οσμών πάνω 

από κάθε εσχάρα. Το δάπεδο στον χώρο των σχαρών είναι επιστρωμένο με αντιολισθηρή πλακάκια, βιομηχανικού τύπου. 

Για  την  συντήρηση  των  εσχάρων,  στην  οροφή  του  κτηρίου  υπάρχει  ανυψωτικός  μηχανισμός  που  αποτελείται  από 

χειροκίνητο βαρούλκο σε  μονόραγα.  

 

Εικόνα 33:  Κτήριο εσχάρωσης  ΜΕΛ Ηρακλείου 

Κατάντη  της  μονάδας  εσχάρωσης,  έχουν  εγκατασταθεί  δύο  αυτόνομα  κλειστά,  αυτοκαθαριζόμενα  συγκροτήματα 

λεπτοκοσκίνισης του 1mm, τύπου τυμπάνου, προκειμένου να συγκρατούνται και οι τρίχες – ίνες. Τα συγκροτήματα είναι 

δυναμικότητας 1.000 m3/hr έκαστο και έχουν εγκατασταθεί εντός κλειστού μεταλλικού κτιρίου, το οποίο έχει συνδεθεί με 

ένα  από  τα  τρία  ζεύγη  απόσμησης  (βιόφιλτρο  +  φίλτρο  ξηρού  τύπου).  Το  κτίριο  αυτό  βρίσκεται  ενδιάμεσα  των  δύο 

υφιστάμενων κτιρίων εσχάρωσης και  εξάμμωσης. Η υπερβάλλουσα παροχή άνω  των 2.000m3/hr  (στην περίπτωση  της 

υδραυλικής αιχμής,  που θα  χρειαστεί  να δουλέψουν  και  οι  τέσσερις αντλίες  των 750m3/hr)  οδηγείται μέσω καναλιού 

παράκαμψης προς την εξάμωση.  

Μαζί  με  τα  δύο  συγκροτήματα  λεπτοκοσκίνησης  έχει  εγκατασταθεί  και  όλος  ο  απαραίτητος  συνοδευτικός  και 

βοηθητικός  εξοπλισμός  για  να  είναι  πλήρως  λειτουργικά.  Δηλαδή,  οι  απαραίτητοι  κοχλιομεταφορείς,  που  οδηγούν  τα 

κοσκινίσματα  στη μονάδα ασβεστοποίησης. 
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Τα συγκροτήματα λεπτοκοσκίνισης με το συνοδευτικό τους εξοπλισμό είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

τουλάχιστον 304L . 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές οσμών από τα εσχαρίσματα, τα κοσκινίσματα και την άμμο, αλλά και 

για να εξυγιανθούν  τα υλικά αυτά,    έχει  εγκατασταθεί ένα σύστημα συμπίεσης και ασβεστοποίησης  τους.  Το σύστημα 

ικανοποιεί τις  μονάδες εσχαρισμού, λεπτοκοσκίνισης και εξάμμωσης . 

Το σύστημα συμπίεσης αποτελείται από κοχλίες συμπίεσης – μεταφοράς, για τα εσχαρίσματα,  τα κοσκινίσματα και 

την άμμο, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα υλικά από τα συστήματα μεταφοράς τους και τα μεταφέρουν στον αναμείκτη της 

ασβεστοποίησης,  απ’  όπου  και  καταλήγουν  σε  ένα  από  τα  διαθέσιμα  υπό  της  ΔΕΥΑΗ  κοντέινερ,  για  το  οποίο  έχει 

προβλεφθεί κατάλληλη βάση από μπετόν με απαγωγή στραγγιδίων. 

Η μονάδα ασβεστοποίησης είναι του κατασκευαστικού οίκου Sodimate και αποτελείται  από: 

 Χοάνη προσθήκης ασβέστη από σάκους με σύστημα εξαγωγής  

 Κοχλίες δοσομέτρησης , μεταφοράς‐ανύψωσης  και έγχυσης  του ασβέστη στον αναμείκτη 

 Αναμείκτη του ασβέστη με τα εσχαρίσματα, τα κοσκινίσματα και την άμμο 
Η  χοάνη  προσθήκης  ασβέστη  είναι  χωρητικότητας  τουλάχιστον  0,25m3  .  Είναι  κωνικού  σχήματος  και  θα  διαθέτει 

καπάκι στο άνω μέρος, αισθητήρα στάθμης και ξέστρο πυθμένα στο κάτω μέρος, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ροή 

του υλικού προς τον κοχλία δοσομέτρησης. 

Το άνω μέρος της θα εξοπλιστεί με κάλυμμα και φίλτρο αποκονίωσης , ώστε να αποφεύγεται κατά το άδειασμα των 

σάκων η δημιουργία σκόνης.  

‘Έχει προβλεφθεί ευχερής τρόπος πρόσβασης των εργαζομένων μέσω σκάλας στην χοάνη , για να την γεμίζουν με τον 

ασβέστη. 

Ο κοχλίας δοσομέτρησης του ασβέστη, με εύρος παροχής 20‐100 Kg/hr, έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της χοάνης 

και δοσομετρεί τον ασβέστη στον κοχλία μεταφοράς‐ανύψωσης που ακολουθεί.   

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 304L. 

       

Εικόνα 34: Σύστημα διαχείρισης εσχαρισμάτων μονάδων εσχάρωσης , λεπτοκοσκίνησης και εξάμμωσης  

Στη συνέχεια τα λύματα με φυσική ροή πηγαίνουν σε  δύο αεριζόμενους εξαμμωτές – απολιπαντές, όγκου 150 m3 ο 

κάθε ένας (Εικόνα 35). Ο αερισμός των εξαμμωτών επιτυγχάνεται με τρεις φυσητήρες, ο ένας εφεδρικός, δυναμικότητας 

160 m3/h ο κάθε ένας. Η καθιζάνουσα άμμος αντλείται με δύο αντλίες (μία σε κάθε δεξαμενή) δυναμικότητας 29 m3/h  

έκαστη προς το διαχωριστή άμμου όπου υφίσταται αποστράγγιση. 
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Εικόνα 35: Αυτοκινούμενες γέφυρες μονάδας εξαμμωσης  –απολιπανσης  ΜΕΛ Ηρακλείου 

Τα  λίπη  διαχωρίζονται  σε  δύο  θαλάμους  στους  οποίους  επικρατούν  συνθήκες  «ηρεμίας»  και  συλλέγονται  με  τη 

βοήθεια ξέστρου τοποθετημένου πάνω σε αυτοκινούμενη γέφυρα, σε παρακείμενο φρεάτιο λιποσυλλογής. (Εικόνα 35). 

Από το φρεάτιο λιποσυλλογής τα λίπη οδηγούνται στις δεξαμενές προπάχυνσης. Οι αντλίες απομάκρυνσης του υγρού του 

φρεατίου λιπών, μια για κάθε φρεάτιο, είναι αντλίες θετικής εκτόπισης , ελικοειδούς ρότορα , δυναμικότητας 5m3/h στα 

3 bar, όπου αναρροφούν από το αντίστοιχο φρεάτιο λιπών . (Εικόνα 36). 

 

Εικόνα 36: Αντλίες απομάκρυνσης λιπών μονάδας εξαμμωσης  – απολιπαντές ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Για την απομάκρυνση των λιπών από τα φρεάτια, στα οποία συλλέγονται στο κτίριο της εξάμμωσης‐απολίπανσης η 

οποία παρουσιάζει  εξαιρετικές δυσκολίες,  λόγω αφενός  της υφής και  του  ιξώδους  του υλικού και αφετέρου λόγω των 

άμορφων συσσωματωμάτων (μαλαστούπες), που εκ των πραγμάτων δημιουργούνται και συγκεντρώνονται στα φρεάτια 

αυτάέχει γίνει η εγκατάσταση  ιδιοκατασκευής σε κάθε ένα από τα δύο φρεάτια λιπών, που περιλαμβάνει αγκυρωμένο 

(αλλά  με  δυνατότητα  κίνησης)  εύκαμπτο  σωλήνα  με  μεταλλικό  ακροσωλήνιο  περίπου  ενός  μέτρου  κατάλληλου  για 

αναρρόφηση υγρών και στερεών (ιδίου τύπου‐και ο σωλήνας και το ακροσωλήνιο‐ με εκείνα που φέρουν τα αποφρακτικά 

οχήματα  της  ΔΕΥΑΗ  ),  τα  οποία  είναι  μόνιμα  εγκατεστημένα  σε  αυτό,  για  την  εύκολη  προσαρμογή  των  σωλήνων 

αναρροφήσεως  των  αποφρακτικών  οχημάτων  της  ΔΕΥΑΗ  (Εικόνα  37).  Ο  εύκαμπτος  σωλήνας  καταλήγει  σε  θηλυκό 

ακροσωλήνιο στο άλλο άκρο , στο οποίο κουμπώνει στα αποφρακτικά οχήματα και φτάνει έως την εξωτερική μεριά της 

μεγάλης δίφυλλης πόρτα του κτιρίου, Το σύστημα  αγκύρωσης του σωλήνα μπορεί να κινείται σε όλη την επιφάνεια και 

σε όλο το βάθος του  φρεατίου λιπών, ώστε δια του μεταλλικού ακροσωληνίου να αναρροφάται όλο το περιεχόμενο των 

φρεατίων. Όλα τα μεταλλικά τμήματα της ιδιοκατασκευής θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 304L . 
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Εικόνα 37: Σύστημα απομάκρυνσης λυπών μονάδας εξάμμωσης – απολίπανσης ΜΕΛ Ηρακλείου 

Τα  δυο  φρεάτια  συλλογής  επιπλεόντων  είναι  εξοπλισμένα  με  διαχυτές  αέρα  χονδρής  φυσαλίδας  έτσι  ώστε  όταν 

απαιτείται με την συνεχή ανάδευση να εμποδίζεται η στερεοποίηση των λιπών μέχρι την απομάκρυνση τους. 

Η  μονάδα  εξάμμωσης  –  απολίπανσης  είναι  στεγασμένη  και  από  τους  χώρους  της  αναροφάται  αέρας  ο  οποίος 

καταλήγει σε μονάδα απόσμησης . 

Μετά την εξάμμωση – απολίπανση τα λύματα οδεύουν προς τους δύο μετρητές παροχής τύπου Parshall (1 εφεδρικός) 

με  πλάτος  στένωσης  800 mm  όπου  γίνεται  η  μέτρηση  της  παροχής  με  τη  χρήση  διάταξης  αισθητήρων  με  υπερίχους 

(Εικόνα 38)  

 

 

 

Εικόνα 38: Μετρητής παροχής τύπου Parshall  ΜΕΛ Ηρακλείου.  

Στη  συνέχεια  τα  λύματα  οδεύουν  στο  φρεάτιο  διανομής  για  την  κατανομή  της  παροχής  προς  τις  δεξαμενές 

πρωτοβάθμιας καθίζησης, όγκου 3.000 m3, διαμέτρου 30 m και βάθος 4,10 m(Εικόνα 38). 

Επίσης, μέσω αυτού, μπορεί να παρακάμπτονται οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης σε περίπτωση που θέλουμε 

να  οδηγήσουμε  τα  λύματα  κατευθείαν  στη  δεξαμενή  επιλογής.  Σ’  αυτό  το  φρεάτιο    βάση  του  αρχικού  σχεδιασμού 

οδηγείται και η περίσσεια ιλύος από το αντλιοστάσιο δευτεροβάθμιας ιλύος. 

Για να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές οσμών από τον μεριστή λυμάτων στις πρωτοβάθμιες καθιζήσεις   και από τον 

δίαυλο Parshall, αυτές οι μονάδες έχουν καλυφθεί πλήρως με πλαστικά καλύμματα από GRP , που διαθέτουν  ανοιγόμενα 

παράθυρα  ελέγχου  και  στόμια  αναρρόφησης  του  αέρα  από  αυτά  προς  το  βιόφιλτρο  (της  εταιρείας  “Αirclean”  )  των 

καναλιών των πρωτοβάθμιων καθιζήσεων.  

Τα  καλύμματα  από GRP  των  πρωτοβάθμιων  καθιζήσεων  έχουν  στηριχθεί  σε  κατάλληλο  περιστρεφόμενο φορέα,  ο 

οποίος  κινείται  και  περιστρέφεται  μαζί  με  την  κάθε  γέφυρα.  Το  σύστημα  φορέα‐  καλυμμάτων  GRP  φέρει    ρόδες 

ολίσθησης, που κυλούν επάνω στο περιμετρικό τοιχίο των δεξαμενών και παράλληλα στηρίζεται στην κεντρική κολώνα 

της δεξαμενής. Τα καλύμματα έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφυγή του δύσοσμου 

αέρα  από  το  εσωτερικό  των  δεξαμενών.  Καλύπτουν  το  σύνολο  της  επιφάνειας  των  δεξαμενών.  Το  σύστημα  φορέα‐ 
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καλυμμάτων GRP, είναι ένα ενιαίο στιβαρό σύνολο, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, με αντοχή σε βάθος χρόνου 

τουλάχιστον 20  ετών  και  αντοχή  σε  πιέσεις  ανέμου 11  μποφώρ,  που  σημειώνεται  στην  περιοχή.  Υπάρχουν  ανοίγματα 

επιθεώρησης και πρόσβασης προς το εσωτερικό των δεξαμενών, ενώ προβλέπεται κατά το δυνατόν ευχερής δυνατότητα 

αποξήλωσης  και  επανατοποθέτησης  του  συνόλου  των  καλυμμάτων.  Τα  καλύμματα  είναι  κατασκευασμένα  από  ειδικό 

υλικό  ανθεκτικό  στην  ακτινοβολία UV  και  στο  διαβρωτικό  περιβάλλον  των  οσμηρών  ουσιών  των  λυμάτων  (υδρόθειο, 

μερκαπτάνες, κλπ.). Για τη σύνδεση με το σύστημα απόσμησης θα εγκατασταθούν 8 στόμια αναρρόφησης ανά δεξαμενή 

προκαθίζησης στα περιμετρικά τοιχία αυτών. Τα στόμια θα αναρροφούν τον αέρα που βρίσκεται παγιδευμένος εντός των 

καλυμμάτων και θα τον οδηγούν (μέσω δικτύου αναρρόφησης από σωληνώσεις HDPE) στο νέο φίλτρο απόσμησης ξηρού 

τύπου που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο 2.5.2. Το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων HDPE, που εξυπηρετεί 

την απόσμηση των περιμετρικών καναλιών, μπορεί να διατηρηθεί στο βαθμό που είναι συμβατό με τη νέα εγκατάσταση 

(κατά την κρίση των επιβλεπόντων), αλλιώς θα αποξηλωθεί και θα τοποθετηθεί νέο. 

Όλα τα μεταλλικά τμήματα και εξαρτήματα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερης ποιότητας. 

 

 

Μετά  την  πρωτοβάθμια  καθίζηση  τα  λύματα  οδεύουν  προς  τη  δεξαμενή  επιλογής.  Η  μονάδα  έχει  σχεδιαστεί  για 

παροχή 47.000 m3/d  και φόρτιση BOD 10.000 kg BOD/d  (κάλυψη  των αναγκών  για  τον αρχικό σχεδιασμό  το 2002). Η 

δεξαμενή έχει 5 θαλάμους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί έξι αναδευτήρες. Στους ενδιάμεσους τοίχους ανάμεσα στις 

δεξαμενές  υπάρχουν  εγκοπές  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  δεξαμενών  και  να  αποφεύγεται  η 

συγκέντρωση λάσπης σε μια δεξαμενή. Ο πρώτος είναι ο ανοξικός θάλαμος στον οποίο ανακυκλοφορείται και μέρος της 

ιλύος από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης και διαθέτει δύο αναδευτήρες με διάμετρο πτερωτής 730 mm  και 

ισχύ 1.5 kW  έκαστος. Ο  ελάχιστος όγκος αυτού  του θαλάμου υπολογίστηκε σε 390 m3. Οι  τέσσερις θάλαμοι  επιλογής 

υπολογίστηκαν να έχουν ελάχιστο όγκο 500 m3. Κάθε ένας εξ αυτών διαθέτει επίσης ένα αναδευτήρα. Δεν προβλέφτηκαν 

εφεδρικοί  αναμικτήρες.  Οι  αναμικτήρες  σε  όλες  τις  δεξαμενές  λειτουργούν  συνεχώς  και  ελέγχονται  αυτόματα.  Ο 

ελάχιστος  συνολικά  απαιτούμενος  όγκος  εκτιμήθηκε  σε  890 m3.  Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  και  για  να  εξασφαλιστεί 

καλύτερο αποτέλεσμα στην ποιότητα της λάσπης η αναερόβια δεξαμενή επιλογής που κατασκευάστηκε έχει όγκο 1200 

m3.  Η  διανομή  των  λυμάτων  μεταξύ  της  ανοξικής  δεξαμενής  και  των  δεξαμενών  επιλογής  γίνεται  με  τη  βοήθεια  μιας 

κάθετης πλάκας διανομής που είναι τοποθετημένη στο κανάλι εισόδου. Ο λόγος διανομής είναι περίπου 10% προς 90% 

αλλά μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την ποιότητα των λυμάτων.(Εικόνα 40) 

 

 

 

 

 

(α)  (β) 

Εικόνα 39:  (α)    Κάλυμμα καναλιού υπερχείλισης πρωτοβάθμιας καθίζησης ΜΕΛ Ηρακλείου  (β) μονάδα απόσμησης πρωτοβάθμιας 
καθίζησης ΜΕΛ Ηρακλείου 
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Εικόνα 40:Δεξαμενές επιλογής ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Στη συνέχεια  τα λύματα διοχετεύονται προς  τη βιολογική βαθμίδα. Η βιολογική επεξεργασία αποτελείται από δύο 

γραμμές, στις οποίες ισοκατανέμονται τα απόβλητα στο φρεάτιο μερισμού πριν την βιολογική επεξεργασία. Κάθε γραμμή 

αποτελείται από δύο βιολογικές δεξαμενές (αερισμού – ανοξικές), που λειτουργούν εναλλασσόμενα με τη μέθοδο Bio – 

Denitro, ως δεξαμενές αερισμού ή ως ανοξικές δεξαμενές 2500 m3 έκαστη (834 m2 και βάθος 3,0 m) .(Εικόνα 41) και δύο 

δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης όγκου 3.969 m3 έκαστη με διάμετρο 38 m και βάθος 3,5 m.(Εικόνα 42) 

 

Εικόνα 41: Δεξαμενές αερισμού ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Εικόνα 42 : Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Ο  συνολικός  όγκος  των  βιολογικών  δεξαμενών  είναι  10.000  m3:  Κατά  τη  λειτουργία  ως  δεξαμενές  αερισμού 

πραγματοποιείται  η  απομάκρυνση  των  οργανικών  ενώσεων  άνθρακα  και  η  μετατροπή  του  αζώτου  σε  νιτρικά 

(νιτροποίηση).  Στη  συνέχεια  τα  νιτρικά  ανακυκλοφορούνται  στις  βιολογικές  δεξαμενές,  που  λειτουργούν  ως  ανοξικές 

δεξαμενές, όπου μετατρέπονται σε ελεύθερο άζωτο που απομακρύνεται. Ο αερισμός πραγματοποιείται με 12 συνολικά 

ρότορες, ικανότητας 7 Kg O2/h ο καθένας και η βιολογική ανάμιξη με την περιστροφή των ροτόρων σε χαμηλές ταχύτητες 

και  με  τη  χρήση  βραδύστροφων  αναμικτήρων  (Εικόνα 43).  Κατά  τη  λειτουργία  των  δεξαμενών ως  ανοξικές  δεξαμενές 

πραγματοποιείται σε αυτές η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου με τη διαδικασία της απονιτροποίησης. Η απαραίτητη 
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ποσότητα  μικροοργανισμών  στις  βιολογικές  δεξαμενές  εξασφαλίζεται  με  την  ανακυκλοφορία  ενεργού  ιλύος  από  τις 

δεξαμενές  δευτεροβάθμιας  καθίζησης,  που  γίνεται  μέσω  του  βιοεπιλογέα.  Για  τη  σωστή  λειτουργία  των  μονάδων 

πραγματοποιείται  αργή  ανάμιξη  των  αποβλήτων  με  την  περιστροφή  των  ροτόρων  σε  χαμηλές  ταχύτητες.  Τα 

υπερχειλίζοντα  λύματα από  τις  δεξαμενές αερισμού οδηγούνται  στο φρεάτιο  διανομής  και απ’  εκεί  κατανέμονται  στις 

δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.  

. 

 

Εικόνα 43:Επιφανειακός αεριστήρας τύπου βούρτσας ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης υπάρχουν δύο φρεάτια επιπλεόντων. Από αυτά το νερό 

οδηγείται προς  τα αντλιοστάσια στραγγιδίων που βρίσκονται ενσωματωμένα στα δύο αντλιοστάσια πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας  λάσπης  και  από  εκεί  στην  είσοδο  της  εγκατάστασης,  ενώ  ο  αφρός  αντλείται  κατά  καιρούς  και 

απομακρύνεται από την εγκατάσταση 

Η  απολύμανση  των  επεξεργασμένων  υγρών  πραγματοποιείται  στα  περιμετρικά  κανάλια  των  δεξαμενών 

δευτεροβάθμιας καθίζησης με την έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (15%) με τη βοήθεια τριών  οδομετρικών 

αντλιών  των  οποίων  η  παροχή  ρυθμίζεται  σε  συνάρτηση  με  το  χρόνο  λειτουργίας  τους  και  της  παροχής  εξόδου  των 

λυμάτων.   

Οι εκροές από τις δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης οδεύουν με κοινό αγωγό προς τελική διάθεση. κατά τη 

διαδρομή των λυμάτων από την έξοδο της εγκατάστασης μέχρι τη θάλασσα εξασφαλίζεται ο απαραίτητος στροβιλισμός 

και ο αναγκαίος χρόνος επαφής για την απολύμανση. 

Ο  αγωγός  που    οδηγεί  τα  επεξεργασμένα  λύματα  στη  θάλασσα,  σχεδιάστηκε  για  μέγιστη  παροχή  1.600 

λίτρα/δευτερόλεπτο και λόγω της θέσης των εγκαταστάσεων αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα τμήμα βρίσκεται στην 

ξηρά και το άλλο τμήμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο τοποθετήθηκε στον πυθμένα της θάλασσας. 

Το τμήμα στην ξηρά έχει μήκος 3.855 m και ξεκινά από το φρεάτιο εξόδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Το ίδιο 

τμήμα καταλήγει σε φρεάτιο που βρίσκεται κοντά στην ακτή και σε υψόμετρο εδάφους περίπου +4.00 m, το οποίο μπορεί 

να θεωρηθεί ως φρεάτιο φόρτισης του υποβρυχίου τμήματος.  

Γραμμή ιλύος‐Γραμμή βιοαερίου. 

Η  βιολογική  ιλύς  από  τις  δεξαμενές  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  καθίζησης  υφίστανται  επεξεργασία  με 

προπάχυνση, αναερόβια χώνευση, μεταπάχυνση και αφυδάτωση.(Εικόνα 44)  
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Εικόνα 44: (α) Δεξαμενές πάχυνσης ΜΕΛ Ηρακλείου (β)Αντλίες πρωτοβάθμιας λάσπης ΜΕΛ Ηρακλείου 

Από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης η λάσπη αντλείται προς τους δύο προπαχυντές με 4 αντλίες δύο για κάθε 

γραμμή ιλύος και δύο εφεδρικές δυναμικότητας 30 m3/h σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. (Εικόνα 44) Οι δεξαμενές 

προπάχυνσης έχουν όγκο 196,30 m3 με διάμετρο 10 m και ύψος 2,5 m. Στις δεξαμενές είναι τοποθετημένο ξέστρο για την 

ανάμιξη και σάρωση. Στους προπαχυντές η λάσπη συμπυκνώνεται σε ποσοστό στερεών 6%. 

Από τους προπαχυντές η λάσπη αντλείται στους δύο χωνευτές με 2 αντλίες θετικής εκτόπισης δυναμικότητας 15 m3/h 

έκαστη, μία εκ των οποίων εφεδρική. Οι χωνευτές που έχουν κατάλληλο σύστημα μηχανικής ανάμιξης λειτουργούν στους 

35° C με ηλικία λάσπης 20,4 ημερών και έχουν συνολικό όγκο 1700 m3 (διάμετρος 13 m και ύψος 12,8 m) (Εικόνα 45). Το 

παραγόμενο αέριο αποθηκεύεται  σε δύο αεροφυλάκια συνολικής  χωρητικότητας 800 m3,  ενώ  έχει  κατασκευαστεί  και 

πυρσός για την καύση της περίσσειας του βιοαερίου. Η εγκατάσταση έχει λεβητοστάσιο και μηχανοστάσιο.  

Η θέρμανση ελέγχεται αυτόματα με μετρήσεις  της θερμοκρασίας  της  λάσπης στην πλευρά εισόδου  του εναλλάκτη 

θερμότητας. Με σκοπό να εμποδιστεί η υπερθέρμανση της λάσπης, το θερμό νερό διατηρείται σε μέγιστη θερμοκρασία 

60°C. Επιπλέον οι λέβητες μπορεί να εξασφαλίζουν τη θέρμανση και των άλλων κτιρίων της εγκατάστασης. 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Αναερόβιοι χωνευτές λυματολάσπης ΜΕΛ Ηράκλειου 

 

Μετά  την  αερόβια  χώνευση  η  λάσπη  οδηγείται  προς  τις  δύο  δεξαμενές  μεταπάχυνσης  ίδιας  γεωμετρίας  και  τρόπου 
λειτουργίας με  τις δεξαμενές προπάχυνσης.  Και στις δύο δεξαμενές η πάχυνση γίνεται με βαρύτητα και  επιτυγχάνεται 
συγκέντρωση στερεών 6%. 
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Στη  συνέχεια  η  λάσπη  οδηγείται  προς  τις    δύο μονάδες  αφυδάτωσης,  την   «Παλαιά  μονάδα αφυδάτωσης»  και  τη 

«Νέα μονάδα αφυδάτωσης»,  στις  οποίες  αφυδατώνεται  (συγκέντρωση  στερεών  περίπου 20%)  ,  φορτώνεται  σε  ειδικά 

κοντέινερ και μεταφέρεται στο ΧΥΤΑ στους πέρα Γαλήνους του νομού Ηρακλείου. 

  Διαδικασία Αναερόβιας Χώνευσης 

Στους  χωνευτές  σταθεροποιείται  η  λάσπη,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  μετά  την  αφυδάτωσή  της  να  διατεθεί  χωρίς 

ενοχλητικές  οσμές.  Η  εγκατάσταση  αποτελείται  από:  2  χωνευτές,  λεβητοστάσιο  και  μηχανοστάσιο,  αεριοφυλάκιο  και 

πυρσό καύσης για το πλεονάζον αέριο. 

Η  διαδικασία  της  χώνευσης  γίνεται απουσία οξυγόνου  (αναερόβιες συνθήκες)  και  περιλαμβάνει  τη διαδικασία  της 

όξινης χώνευσης και τη διαδικασία της αλκαλικής χώνευσης. Η διαδικασία της χώνευσης είναι ευαίσθητη στη θερμότητα. 

Σε  θερμοκρασία  περί  τους  35°C  και  κάτω  από  συνθήκες  λειτουργίας  "υψηλής  φόρτισης"  η  απαραίτητη  περίοδος 

χώνευσης εκτιμάται σε 17 ημέρες περίπου. Το παραγόμενο αέριο αποτελείται από 70% περίπου μεθάνιο (CH4) και 30% 

περίπου διοξείδιο του άνθρακα  (CO2). Ανάλογα με την φύση της λάσπης και  τη συγκέντρωση στερεών αναμένεται μία 

ποσότητα περίπου 0,35 m3 αερίου ανά kg πρωτοβάθμιας και 0,20 m3 ανά kg δευτεροβάθμιας λάσπης. 

Κατά την προσαγωγή συμπυκνωμένης λάσπης εκτοπίζεται ένας ισοδύναμος όγκος χωνεμένης λάσπης. Η εξερχόμενη 

λάσπη οδηγείται σε ένα εξωτερικό θάλαμο που βρίσκεται στην κορυφή της δεξαμενής κάτω από τη στάθμη λάσπης στο 

χωνευτή.  Η  διάταξη  αυτή  εξασφαλίζει  την  αποφυγή  μη  ελεγχόμενης  εκκένωσης  του  χωνευτή  που  θα  μπορούσε  να 

προκαλέσει  ένα  κενό  με  καταστροφικές  συνέπειες.  Πρέπει  να  είναι  πάντα  δυνατή  η  πλήρωση  του  χωνευτή  από  το 

αεριοφυλάκιο  με  όγκο  αερίου  αντίστοιχο  του  όγκου  λάσπης  που  απομακρύνθηκε.  Η  χωνευθείσα  λάσπη  οδηγείται  με 

βαρύτητα στις δεξαμενές μεταπάχυνσης. 

Οι χωνευτές είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο σύστημα ανάμιξης‐ανάδευσης που εμποδίζει την μηχανική δημιουργία 

αφρού. Οι χωνευτές θερμαίνονται σε θερμοκρασία 35°C περίπου με την ανακυκλοφορία της μάζας της λάσπης σε δύο 

εναλλάκτες θερμότητας ισχύος 125 KW ο καθένας που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο λεβητοστάσιο ‐ μηχανοστάσιο. 

Οι εναλλάκτες θερμότητας παίρνουν τη θερμότητα με την κυκλοφορία θερμού νερού από τους δύο λέβητες αερίου 

ισχύος 263 KW ο καθένας που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το αέριο μεθάνιο που παράγεται κατά τη διαδικασία της 

χώνευσης ή πετρέλαιο. 

Η θέρμανση ελέγχεται αυτόματα με μετρήσεις  της θερμοκρασίας  της  λάσπης στην πλευρά εισόδου  του εναλλάκτη 

θερμότητας. Με σκοπό να εμποδιστεί η υπερθέρμανση της λάσπης, το θερμό νερό διατηρείται σε μέγιστη θερμοκρασία 

60°C. Επιπλέον οι λέβητες μπορεί να εξασφαλίζουν τη θέρμανση και των άλλων κτιρίων της εγκατάστασης. 

 

 

Εικόνα 46: Αεροφυλάκιο αποθήκευσης βιοαερίου ΜΕΛ Ηρακλείου 

Η ανακυκλοφορία λάσπης στους χωνευτές γίνεται με δύο αντλίες 25 l/sec η κάθε μία. 

Το  παραγόμενο  αέριο  κατά  τη  διάρκεια  της  χώνευσης  οδηγείται  σε  αεριοφυλάκιο  400  m3  που  εξυπηρετεί  τις 

παρακάτω λειτουργίες: 

(α) Εξισορροπεί τις διακυμάνσεις στην παραγωγή και κατανάλωση του αερίου και  

(β) γεμίζει με αέριο τους χωνευτές κατά την εκροή λάσπης.  

Το  αεροφυλάκιο  είναι  τύπου  κώδωνα  αποτελούμενο  από  xαλυβδοέλασμα  και  βρίσκεται  τοποθετημένο  μέσα  σε 

δεξαμενή νερού από σκυρόδεμα. 

Οι  βαλβίδες  εκκένωσης  στους  σωλήνες  προς  και  από  το  αεριοφυλάκιο  και  οι  βαλβίδες  ασφαλείας  υπερπίεσης 

βρίσκονται σε φρεάτιο έξω από το κτίριο. Για να αποφεύγονται οι ενοχλητικές οσμές το πλεονάζον αέριο καίγεται στην 

ατμόσφαιρα με ένα κατακόρυφο πυρσο καύσης αερίου 
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 Για να μη δημιουργηθεί υποπίεση στο αεροφυλάκιο, τα τελευταία 10 m3 του αερίου στο αεροφυλάκιο δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν.  

Η  εγκατάσταση  χώνευσης  είναι  εφοδιασμένη  με  όλες  τις  απαραίτητες  εγκαταστάσεις  ασφαλείας,  τον  εξοπλισμό 

μετρήσεων και ελέγχου κλπ. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η αξιοπιστία της λειτουργίας.  

 

 

Εικόνα 47: Πυρσός καύσης  περίσσειας βιοαερίου ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Μηχανές συμπαραγωγής βιοαερίου  

Για  την  πλήρη  αξιοποίηση  του  βιοαερίου,  που  παράγεται  από  την  αναερόβια  χώνευση  της  ιλύος,  έχουν 

εγκατασταθούν δύο μονάδες συμπαραγωγής που θα λειτουργούν παράλληλα.  

Το κάθε συγκρότημα αποτελείται από κινητήρα ΜΑΝ και τριφασική γεννήτρια Leroy Somer με ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 
250kW και θερμική ισχύ 265kW. Υπάρχει  η δυνατότητα παραλληλισμού με το δίκτυο 400V του γενικού πίνακα διανομής. 

Η τροφοδοσία των μηχανών με βιοαέριο γίνεται ύστερα από καθαρισμό του σε μονάδα αποθείωσης για την μείωση 

της περιεκτικότητάς του σε υδρόθειο (H2S), αυξάνοντας την απόδοση και τον χρόνο ζωής των μηχανών. 

Στο  κάθε  συγκρότημα  περιλαμβάνονται  και  οι  παρακάτω  επιμέρους  περιφερειακές  μονάδες  για  την  υποστήριξη 

λειτουργίας των μηχανών: 

 Μονάδα αφύγρανσης 

 Μονάδα καθαρισμού με ενεργό άνθρακα 

 Αεροσυμπιεστής 

 Εναλλάκτες συμπαραγωγής 

 Εναλλάκτες emergency και καυσίμου 

 Πίνακας ισχύος και παραλληλισμού 

 Πίνακας αυτοματισμού  

Το βιοαέριο αφού περάσει από την μονάδα αποθείωσης, εισέρχεται στην μονάδα αφύγρανσης και στη συνέχεια στο 

φιλτρο ενεργού άνθρακα. Στην συνέχεια μέσω του αεριοσυμπιεστή οδηγείται στην είσοδο της αεριομηχανής. 

Το  συγκρότημα  συμπαραγωγής    φέρει  κατάλληλους  ανοξείδωτους  εναλλάκτες  θερμότητας,  για  την  ανάκτηση  της 

θερμότητας,  που  παράγεται  από  τον  κινητήρα  καθώς  και  εναλλάκτη  θερμότητας  καυσαερίων,  προκειμένου  να 

θερμαίνεται νερό,  το οποίο οδηγείται στο λεβητοστάσιο των χωνευτών και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της  ιλύος 

των χωνευτών. Σε περίπτωση που η παραγόμενη θερμότητα είναι μεγαλύτερη από τις θερμικές ανάγκες ενεργοποιείται 

αυτόματα ψυγείο ανάγκης – αεροψυκτήρας (emergency cooler). Η ενεργοποίηση του αεροψυκτήρα γίνεται προοδευτικά 

με  τη  θέση  σε  λειτουργία  του  απαιτούμενου  αριθμού  των  ανεμιστήρων  για  την  μείωση  της  θερμοκρασίας  του 

κυκλώματος νερού στα επιθυμητά επίπεδα.  

Για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  από  τους  ρύπους  τους  παραγόμενους  από  την  καύση,  ο  κινητήρας    είναι 

σχεδιασμένος έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με καύση φτωχού μίγματος καυσίμου  (lean burn engine). 

Επίσης ο κινητήρας  είναι εξοπλισμένος με καταλύτη στην έξοδο των καυσαερίων και φίλτρο σωματιδίων . 

Η λειτουργία των μηχανων ελέγχεται από τον πίνακα αυτοματισμού  και μέσω του πίνακα ισχύος – παραλληλισμού με 

το δίκτυο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα με μέγιστη ηλ.  Ισχύ 250 kW. και η εκκίνηση των μηχανών γίνεται με την βοήθεια 

συστοιχίας συσσωρευτών 
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Ο πίνακας ελέγχου  είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο PLC, που θα φέρει την ευθύνη ελέγχου των μηχανών. Αυτό 

το  PLC  συνδέει τις μηχανές με το κεντρικό SCADA, κατ΄αναλογία του υφιστάμενου PLC. Το σύστημα του αυτοματισμού 

περιλαμβάνει,  μεταξύ  των  άλλων,  και  τον  αυτόματο  παραλληλισμό  (  ‘’κούμπωμα’’  )  των  μηχανών  με  το  δίκτυο  της 

εγκατάστασης.  Φέρει  τις  κατάλληλες  μανδαλώσεις,  που  προκύπτουν  από  περιορισμούς  λόγω  της  λειτουργικής 

κατάστασης  της  όλης  εγκατάστασης  του  βιολογικού  καθαρισμού  ,  καθώς    και  από  ενδεχόμενους  περιορισμούς  λόγω 

απαιτήσεων  της ΔΕΗ.    Σε  κάθε περίπτωση,  γνώμονας είναι η μεγιστοποίηση  της ηλεκτρικής  ενέργειας,  που οι μηχανές  

αποδίδουν στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού. 

 

Μονάδας αποθείωσης 

Για  να  λειτουργήσουν  αποδοτικά  οι  μηχανές  συμπαραγωγής,  πρέπει  το  βιοαέριο,  που  καίνε,  να  είναι  χαμηλής 

περιεκτικότητας σε υδρόθειο (H2S), διότι μετατρέπεται σε θειικό οξύ κατά την εκκίνηση των μηχανών και μέχρι αυτές να 

θερμανθούν, με αποτέλεσμα να διαβρώνονται ταχέως οι θάλαμοι καύσης του βιοαερίου. Η συγκέντρωση του βιοαερίου 

σε υδρόθειο φτάνει τις 3.000ppm λόγω των αναερόβιων συνθηκών στους χωνευτές και της υψηλής περιεκτικότητας του 

νερού σε θειικά ιόντα και ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο να τοποθετηθεί μονάδα αποθείωσης. 

 

Εικόνα 48: Μονάδα αποθείωσης ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Για  την  μείωση  της  συγκέντρωσης  του  βιοαερίου  σε H2S,  σε  ανεκτό  από  τις  μηχανές  επίπεδο,  έχει  εγκατασταθεί, 

ανάντη των μηχανών συμπαραγωγής, μονάδα αποθείωσης του βιοαερίου. 

Η μονάδα αποθείωσης    είναι βιολογικού  τύπου  (βιόφιλτρο)  του κατασκευαστικού οίκου TS GmbH  ,  δυναμικότητας 

επεξεργασίας 170 Nm3/h βιοαερίου συγκέντρωσης σε H2S 3.000 ppm.  

Η  εν  λόγω  μονάδα  εμποτίζεται  με  επιλεγμένους  μικροοργανισμούς  οι  οποίοι  συγκρατούνται  στο  εσωτερικό  του 

πληρωτικού  υλικού.  Το  πληρωτικό  υλικό  τοποθετείται  στο  εσωτερικό  του  πύργου  από  πλαστικό  υλικό  με  επίπεδο 

πυθμένα      και  κωνική  οροφή  και  συγκρατείται  από  εσχάρα  συνθετικού  υλικού.  Το  αιώρημα  των  μικροοργανισμών 

αντλείται  διαρκώς  και  τι  υδράθειο  απομειώνεται  από  αυτούς.  Οι  μικροργανισμοί  που  χρησιμοποιούνται  ανήκουν  στη 

οικογένεια των Thiobacillus.  

 Ο εξοπλισμός της μονάδας βιολογικής αποθείωσης του βιοαερίου αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 Πύργος από ΡΡ όγκου 29 m3 . 

 Φυγοκεντρική αντλία ανακυκλοφορίας SHM 50‐40 παροχής 25‐30 m3/h στα 1 bar ‐2,2 KW. 

 Φυσητήρας παροχής αέρα FZP K04 δυναμικότητας 10‐40 m3/h στα 80 mbar, ισχύος 0,37 kW. 

 Πλήρες δίκτυο εσωτερικών σωληνώσεων πλήρωσης νερού, αν κυκλοφορίας,  κλπ. 

 Εξοπλισμός μετρήσεων και ρύθμισης 

 Πίνακα ελέγχου εντός του θαλάμου 

 Δεξαμενή 200 lit για την τροφοδοσία της τροφής των μικροοργανισμών. 

 Σωληνώσεις θέρμανσης. 

 Μονάδες αφυδάτωσης ιλύος  

 Παλαιά μονάδα αφυδάτωσης ιλύος 
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H μονάδα παλαιάς αφυδάτωσης  είναι εξοπλισμένη με τρεις αντλίες ιλύος θετικής εκτοπίσεως παροχής 15 m3/hr στα 

2 bar  η  καθεμιά,  1  ταινιοφιλτρόπρεσσες  δυναμικότητας 11‐16 m3/hr,  ένα  σύστημα  προετοιμασίας  πολυμερούς,  τρεις 

κοχλιομεταφορείς  και  ένα  σύστημα  έκπλυσης.  Για  την  αποφυγή  των  οσμών  από  το  κτίριο  της  παλαιά  αφυδάτωσης 

αναρροφάται αέρας ο οποίος οδηγείται σε μονάδα απόσμησης. 

 

Εικόνα 49: Ταινιοφιλτρόπρεσσα μονάδας παλαιάς αφυδάτωσης ΜΕΛ Ηρακλείου 

Στην  μονάδα  αφυδάτωσης  έχει  εγκατασταθεί  ένας  φυγοκεντρικός  διαχωριστήρας  του  κατασκευαστικού  οίκου 

ANDRITZ τύπου D4 LC 30 C HP, δυναμικότητας 15 m3/h     που αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο κυλινδρο‐

κωνικού σχήματος και ένα ατέρμονα κοχλία που περιστρέφεται εντός του τυμπάνου με την ίδια φορά αλλά με ελαφρώς 

λιγότερες στροφές. (Εικόνα 21) 

Η  τροφοδοσία του γίνεται από  το κωνικό τμήμα του τυμπάνου, διαμέσου ειδικού σωλήνα που οδηγεί  την  ιλύ   στο 

μέσο περίπου του τυμπάνου. Με την περιστροφή του τυμπάνου, η ιλύς βρίσκεται υπό την επίδραση της φυγοκεντρικής 

δύναμης,  με  αποτέλεσμα  τα  συστατικά  μέρη  της  να    διαχωρίζονται  ανάλογα  με  το  ειδικό  βάρος.  Έτσι,  τα  στερεά 

συστατικά εξωθούνται προς την περιφέρεια του τυμπάνου, ενώ τα υγρά  σχηματίζουν ομόκεντρους δακτυλίους.  

 

Εικόνα 50: Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας παλαιάς αφυδάτωσης ΜΕΛ Ηρακλείου 

Ο ατέρμονας κοχλίας συμπαρασύρει την αφυδατωμένη ίλη  προς το κωνικό τμήμα του τυμπάνου , όπου είναι οι οπές  

εξόδου,  ενώ τα στραγγίσματα εξέρχονται από το πίσω μέρος του τυμπάνου μέσω ρυθμιζόμενων διαφραγμάτων.     

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας εδράζεται  σε στιβαρό πλαίσιο , το οποίο  μπορεί να παραλάβει όλα τα δυναμικά και 

στατικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις η έντονες ταλαντώσεις.  

Όλα τα μέρη του συγκροτήματος που έρχονται σε επαφή με τη ιλύ θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πτερύγια του 

κοχλία θα έχουν προστασία με επικάλυψη από καρβίδιο βολφραμίου.  
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Η λειτουργία του είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελέγχεται από αυτόνομο PLC το οποίο είναι εγκατεστημένο στον 
πίνακα του φυγόκεντρου.  

 

Νέα μονάδα αφυδάτωσης ιλύος 

Το κτίριο της νέα μονάδα αφυδάτωσης είναι βρίσκεται  στον χώρο δυτικά των χωνευτών. Το κτίριο αυτό έχει στεγάσει 

τη νέα ταινιοφιλτρόπρεσα και τράπεζα πάχυνσης, το συγκρότημα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη, το οποίο εξυπηρετεί 

τη νέα καθώς και τις παλαιές ταινιοφιλτρόπρεσες και τις νέες αντίστοιχες αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη.  

 

Εικόνα 51: Αφυδατωμένη ιλύς νέας ταινιοφιλτρόπρεσσα ΜΕΛ Ηρακλείου  

Το συγκρότημα αφυδάτωσης της ιλύος αποτελείται από μηχανική τράπεζα πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα τύπου 

υψηλής πίεσης το οποίο έχει ικανότητα αφυδάτωσης της λάσπης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 25 %. 

Το νέο συγκρότημα αφυδάτωσης λειτουργεί με ελάχιστη παροχή τροφοδοτούμενης λάσπης 30 m3/h σε συγκέντρωση 

στερεών 5% έως μέγιστη παροχή 50 m3/h και συγκέντρωση στερεών 3%. Η συγκέντρωση της αφυδατωμένης ιλύος είναι 

για μεν τη δευτεροβάθμια λάσπη περίπου 15% ενώ για τη χωνεμένη λάσπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 25%. 

 

 

Εικόνα 52: Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος νέας μονάδας αφυδάτωσης ΜΕΛ Ηρακλείου 

 

Για  την  τροφοδοσία με  ιλύ  του νέου συγκροτήματος αφυδάτωσης έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή ανάμεσα στις 

υφιστάμενες δεξαμενές μεταπάχυνσης δύο αντλίες ελικοειδούς ρότορα, η μία εκ των οποίων είναι εφεδρική με μέγιστη 

παροχή λειτουργίας 50 m3/h σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.(Εικόνα 52) 





 

Σελίδα 89 
 

Η απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος προς το υφιστάμενο υπόστεγο των κοντέινερ λάσπης γίνεται από σύστημα 

τριών μεταφορικών κοχλιών. Τα στραγγίδια που παράγονται απομακρύνονται προς το υφιστάμενο δίκτυο στραγγιδίων. 

 

Εικόνα 53:Μονάδα προετοιμασίας  πολυηλεκτρολήτη ΜΕΛ Ηρακλείου 

Η  νέα  μονάδα  προετοιμασίας  διαλύματος  πολυηλεκτρολύτη  που  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  τόσο  του  νέου 

συγκροτήματος  αφυδάτωσης,  όσο  και  των  δύο  υφισταμένων  ταινιοφιλτρόπρεσων  έχει  δυναμικότητα  3.000  l/h 

διαλύματος πολυηλεκτρολύτη συγκέντρωσης 0,5%.  

Για  τη  δοσομέτρηση  του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη προς  το  νέο  συγκρότημα αφυδάτωσης  έχουν  εγκατασταθεί 

δύο  αντλίες  ελικοειδούς  ρότορα  (mono  pumps).  Η  μέγιστη  παροχή  κάθε  αντλίας  είναι  1.950  lt/h  σε  μέγιστη  πίεση 

λειτουργίας 4 bar.(Εικόνα 54) 

Για  τη  δοσομέτρηση  του  διαλύματος  πολυηλεκτρολύτη  προς  τις  παλαιές  ταινιοφιλτρόπρεσες  έχουν  εγκατασταθεί 

τρεις  νέες  αντλίες  πολυηλεκτρολύτη  από  μία  για  κάθε  ταινιοφιλτρόπρεσσα,  ενώ  η  τρίτη  αντλία  βρίσκεται  σε  κοινή 

εφεδρεία. Η μέγιστη παροχή κάθε αντλίας είναι 800 lt/h σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.  

Κοντά στις υφιστάμενες δεξαμενές πόσιμου και βιομηχανικού νερού έχει εγκατασταθεί νέο πιεστικό συγκρότημα νερού 
το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες πλύσης τόσο του νέου συγκροτήματος αφυδάτωσης όσο και τις ανάγκες πλύσης των δύο 
μηχανικών παχυντών με δύο φυγοκεντρικές αντλίες συνολικής παροχής 28 m3/h σε πίεση λειτουργίας 8,8 bar.  

 

Εικόνα 54: Αντλίες για πολυηλεκτρολήτη, νέας και παλαιάς μονάδας αφυδάτωσης  ΜΕΛ Ηρακλείου. 

Κατά το σχεδιασμό των έργων επέκτασης της μονάδας αφυδάτωσης εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια : 

Το  κύριο,  σύμφωνα  με  το  οποίο  μίγμα  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  λάσπης  οδηγείται  στις  δεξαμενές 
προπάχυνσης, στους χωνευτές, στις δεξαμενές μεταπάχυνσης και τέλος στις ταινιοφιλτρόπρεσσες αφυδάτωσης. 

Το  εφεδρικό,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  πρωτοβάθμια  λάσπη  ακολουθεί  τη  διεργασία  που  περιγράφεται  στο  κύριο 

σενάριο ενώ η δευτεροβάθμια λάσπη οδηγείται στο νέο σύστημα μηχανικής πάχυνσης, στη μία δεξαμενή μεταπάχυνσης 

και στη νέα μονάδα αφυδάτωσης.  
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Η  εγκατάσταση    μπορεί  να  λειτουργήσει,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες,  με  εφαρμογή  οποιουδήποτε  εκ  των  παραπάνω 

σεναρίων. 

 

Μονάδα μηχανικής  πάχυνσης ιλύος. 

Εναλάκτικα και πριν η λάσπη οδηγηθεί στις δεξαμενές προπάχυνσης μπορεί να επεξεργαστεί στη μονάδα μηχανικής 

πάχυνσης Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης αποτελείται από, δύο μηχανικούς παχυντές, το συγκρότημα προετοιμασίας του 

πολυηλεκτρολύτη  και  τις  αντλίες  απομάκρυνσης  της  παχυμένης  λάσπης  προς  τους  προπαχυντές.  Κάθε  ένας  από  τους 

μηχανικούς  παχυντές  έχει  διαστασιολογηθεί  για  παροχή  λάσπης  30  m3/h  και  με  συγκέντρωση  εισόδου  3%,  και 

αναμενόμενη  συγκέντρωση  εξόδου  6,5%.  Η  μεταφορά  της  ιλύος  από  τους  μηχανικούς  παχυντές  προς  τις  δεξαμενές 

προπάχυνσης γίνεται με τρεις αντλίες τύπου ελικοειδούς ρότορα (mono pumps)‐η μία εφεδρική. Η μέγιστη παροχή κάθε 

αντλίας είναι 16,3 m3/h  σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 2 bar.  Εντός  του κτιρίου μηχανικής πάχυνσης έχει  εγκατασταθεί 

επίσης  η  νέα  μονάδα  προετοιμασίας  διαλύματος  πολυηλεκτρολύτη,  η  οποία  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των  μηχανικών 

παχυντών. Το συγκρότημα έχει δυναμικότητα 2.000 l/h διαλύματος πολυηλεκτρολύτη συγκέντρωσης 0,5%.  

 

 

Εικόνα 55: Μηχανικοί παχυντές ΜΕΛ Ηρακλείου 

Τα  στραγγίδια  τα  οποία  προκύπτουν  οδεύουν  προς  το  αντλιοστάσιο  στραγγιδίων  των  δεξαμενών  προτοβάθμιας 

καθίζησης. 

Για  τη  δοσομέτρηση  του  διαλύματος  πολυηλεκτρολύτη  προς  τους  μηχανικούς  παχυντές  έχουν  εγκατασταθεί  τρεις 

αντλίες  ελικοειδούς  ρότορα  (mono pumps)  μεταβλητής  παροχής,  μία  εφεδρική.  Η  μέγιστη  παροχή  κάθε  αντλίας  είναι 

1.180 lt/h σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. 
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Εικόνα 56: Αντλίες απομάκρυνσης ιλύος μονάδας μηχανικής πάχυνσης 

 

Αντλιοστάσιο δευτεροβάθμιας ιλύος 

Η  ανακυκλοφορία  της  λάσπης  που  παράγεται  στην  δευτεροβάθμια  καθήζιση  γίνεται  μέσω  6  αντλιών 

ανακυκλοφορΐας, τρεις για κάθε γραμμή οι οποίες λειτουργούν κυκλικά ανά γραμμή και ανά αντλία. Είναι κατακόρυφες 

φυγοκεντρικές,  αντιεμφραγματικές, υποβρύχιες,  δυναμικότητας 835 m3/hr   η  καθεμιά  .Ενώ η περίσσεια οδηγείται στη 

πρωτοβάθμια καθίζηση  με 2 αντλίες παροχής 67 m3/hr  η καθεμιά. 

 

Μονάδες απόσμησης. 

Η ΜΕΛ Ηρακλείου διαθέτει τοπικές μονάδες απόσμησης οι οποίες καλύπτουν : 

 το αντλιοστάσιο εισόδου‐ ανύψωσης, 

 το κτίριο εσχαρών,  

 το κτίριο εξάμμωσης ‐ απολίπανσης 

 τις πρωτοβάθμιες καθιζήσεις  

 τον σταθμό βοθρολυμάτων ,  

 τις δεξαμενές προπάχυνσης ,μεταπάχυνσης, και  

 την παλαιά μονάδα αφυδάτωσης 
 Έχουν  χρησιμοποιηθεί  βιόφιλτρα  ή φίλτρα  ξηρού  τύπου  (dry  scrubber)  ή  συνδυασμός  των  δύο,  κατά  τον  οποίο  η 

έξοδος του βιόφιλτρου θα αποτελεί είσοδο για το φίλτρο ξηρού τύπου.  

Τα  βιόφιλτρα  περιέχουν  μίγμα  από  κόμποστ  και  ξυλώδες  διογκωτικό  υλικό,  που  αποτελεί  το  υπόστρωμα  επί  του 

οποίου αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί,  οι  οποίοι μεταβολίζουν  τις δύσοσμες ουσίες σε άλλες μη οσμηρές  (π.χ.  το 

υδρόθειο  μεταβολίζεται  σε  θειικό  οξύ,  που  απομακρύνεται  διαλυόμενο  σε  νερό).  Χαρακτηρίζονται  από  ικανότητα 

αντιμετώπισης  μεγάλων  συγκεντρώσεων  δύσοσμων  ουσιών,  σταθερότητα  στην  απόδοση  τους  ανεξάρτητα  από  τις 

διακυμάνσεις της φόρτισης και μικρό λειτουργικό κόστος. 

Τα φίλτρα ξηρού τύπου περιέχουν μίγματα χημικών ουσιών υπό  μορφή στερεά (π.χ. κόκκων), που προσροφούν και 

εξουδετερώνουν χημικά τις δύσοσμες ουσίες, χωρίς τη χρήση νερού ή άλλου υγρού. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή και 

σταθερή τους απόδοση, τη στοχευμένη επιλεκτικότητα σε όποια δύσοσμη ουσία επιθυμεί ο χρήστης και είναι απλά στη 

λειτουργία  και  τη  χρήση,    με  μοναδική  φροντίδα  του  χρήστη  να  λειτουργεί  ο  ανεμιστήρας  του  και  να  αλλάσσεται  το 

πληρωτικό υλικό όταν κορεσθεί. 

Οι  μονάδες  απόσμησης  αποτελούνται,  από  μία  υπομονάδα  βιόφιλτρου  δυναμικότητας  3.000m3/hr  ,  ικανή  να 

αφαιρέσει κατά 95%  τουλάχιστον τις αμίνες,  το υδρόθειο και τις μερκαπτάνες,   όταν βρίσκονται σε συγκέντρωση μέχρι  

100 ppm  οι αμίνες  (ως μεθυλαμίνη)  , 100 ppm  το υδρόθειο  και 10 ppm  οι μερκαπτάνες  (ως μεθυλομερκαπτάνη)  στον  

εισερχόμενο  αέρα  και  μία  υπομονάδα  φίλτρου  ξηρού  τύπου  (dry  scrubber)    δυναμικότητας  3.000m3/hr  ,  ικανή  να 

αφαιρέσει κατά 99%   τουλάχιστον τις αμίνες, το υδρόθειο και τις μερκαπτάνες,   όταν βρίσκονται σε συγκέντρωση μέχρι  

20  ppm  οι  αμίνες  (ως  μεθυλαμίνη),    20  ppm  το  υδρόθειο  και  5  ppm  οι  μερκαπτάνες  (ως  μεθυλομερκαπτάνη)    στον  

εισερχόμενο αέρα. 
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Τα υλικά των μονάδων που έρχονται σε επαφή με το οσμαέρια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον 316 ή από 

πλαστικό υλικό τουλάχιστον ισοδύναμης χημικής και μηχανικής αντοχής.  

Για  την  εξυπηρέτηση  των  δύο  καλυμμένων  δεξαμενών  πρωτοβάθμιας  καθίζησης  ‘έχει  εγκατασταθεί  μονάδα 

απόσμησης,  αποτελούμενη από   φίλτρο  ξηρού  τύπου  (dry  scrubber)  δυναμικότητας 3.000 m3/hr  ,  ικανή  να  αφαιρέσει 

κατά 99%  τουλάχιστον τις αμίνες, το υδρόθειο και τις μερκαπτάνες,  όταν βρίσκονται σε συγκέντρωση μέχρι  20 ppm οι 

αμίνες  (ως μεθυλαμίνη),   20 ppm  το υδρόθειο  και 5 ppm  οι μερκαπτάνες  (ως μεθυλομερκαπτάνη)    στον    εισερχόμενο 

αέρα. 

Για  να  ελαχιστοποιηθούν  οι  εκπομπές  οσμών  από  το  φρεάτιο  εισόδου  Φ01.β  στην  κεφαλή  του  βιολογικού 

καθαρισμού (στα όριο του οικοπέδου της ΔΕΥΑΗ με την  οδό Μάνου Κατράκη προς Φοινικιά), όπου συμβάλλουν οι τρεις 

κύριοι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων από το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου‐Αλικαρνασού‐Γαζίου, θα εγκατασταθεί 

νέο φίλτρο απόσμησης ξηρού τύπου (dry scrubber) δυναμικότητας 500m3/hr, ικανό να αφαιρέσει κατά 99%  τουλάχιστον 

τις αμίνες, το υδρόθειο και τις μερκαπτάνες,  όταν βρίσκονται σε συγκέντρωση μέχρι  20 ppm οι αμίνες (ως μεθυλαμίνη),  

20 ppm το υδρόθειο και 5 ppm οι μερκαπτάνες (ως μεθυλομερκαπτάνη)   στον  εισερχόμενο αέρα. 

Θα  παραμείνει  στο  ίδιο φρεάτιο  και  η  υπάρχουσα  μονάδα    δυναμικότητας 100m3/hr,  του  ιδίου  τύπου,  που  είναι 

διαπιστωμένα ανεπαρκής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 

 

Εικόνα 57 : Μονάδα απόσμησης  ΜΕΛ Ηρακλείου.  

Μονάδα απόσμησης σηπτικών δεξαμενώ βοθρολυμάτων  (Φίλτρο ΠΑΒΕ).  

Για  την αντιμετώπιση  των  οσμαερίων  της  σηπτικής  δεξαμενής  της  μονάδας    παραλαβής  βοθρολυμάτων  τα  οσμοαέρια 
μέσω του δικτύου απαγωγής τους οδηγούνται σε φίλτρο ανοικτού τύπου με πληρωτικό υλικό ώριμο κόμποστ. 

 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο   Αύγουστος 2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV  –  Δ– TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ            

Αντλιοστάσιο Α1 

Το αντλιοστάσιο A1 βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Νεάρχου με την Λεωφόρο Καζατζίδη και εξυπηρετεί 

έκταση  που  ανέρχεται  σε  44,5  εκτάρια.  Η  παροχή  αιχμής  του  αντλιοστασίου  είναι  61,8  lit/sec  (225,5 m3/h)  και  το 

μανομετρικό του ανέρχεται σε περίπου 36m 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, το ένα εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για 

λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου με CP 3201 HT 

Νο  πτερωτής  450,  παροχής  127,6 m3/h  στα  36 m  και  κινητήρα  ισχύος  30  kw,  κατακόρυφο,  ασύγχρονο,  επαγωγικό, 

τριφασικό  με  βραχυκυκλωμένο  δρομέα.  Εδράζεται  πάνω  στην  κεφαλή  του  αντλητικού  συγκροτήματος  και  είναι 

ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία.To κέλυφος συνδέεται στο πέλμα επικάθισης το οποίο είναι πακτωμένο 

στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Η  αντλία  έχει  δύο  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  οι  οποίοι  λειτουργούν  ανεξάρτητα  ο  ένας  από  τον  άλλο  και 

απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας.  

Η αντλία διαθέτει μανδύα ψύξεως. Μία ποσότητα του αντλούμενου υγρού κυκλοφορεί από το σαλίγκαρο της αντλίας 

έως ψηλά μεταξύ του μανδύα ψύξης και του καλύμματος του στάτορα ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

Αντλιοστάσιο Α2 

Το αντλιοστάσιο Α2 βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Αγίου Δημητρίου και λεωφόρου Ικάρου στην δυτική όχθης 

του  χειμάρρου  Κατσαμπά.  Εξυπηρετεί  τη  μεταξύ  των  χειμάρρων  Χρυσοπηγής  και  Κατσαμπά  έκταση  η  οποία  λόγω 

τοπογραφίας της περιοχής δε μπορεί να αποχετεύει απ΄ ευθείας προς τον κεντρικό αγωγό. Επίσης εξυπηρετεί την περιοχή 

της Αλικαρνασού, η οποία εκτείνεται πάνω από την υψομετρική καμπύλη +20. 

Η εξυπηρετούμενη έκταση ανέρχεται σε 135,00 εκτάρια και με το αντλιοστάσιο γίνεται κατάθλιψη στην παροχή από 

υψόμετρο ‐1,30 μέχρι το υψόμετρο +21,00 του φρεατίου υπ΄ αριθμ 76Α του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (στην οδό 

Ικάρου). 

Η παροχή αιχμής του αντλιοστασίου είναι 159,7 lit/sec και το μανομετρικό του ανέρχεται σε περίπου 25 m. 

Το  αντλιοστάσιο  έχει  κατασκευαστεί  κάτω  από  την  στάθμη  του  φυσικού  εδάφους  και  είναι  εφοδιασμένο  με 

βυθιζόμενες  αντλίες.  Παράπλευρος  του  αντλιοστασίου  έχει  κατασκευαστεί  οικίσκος  όπου  έχουν  τοποθετηθεί 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250 KVA, οι ηλεκτρικού πίνακες Χ.Τ., το ερμάριο του PLC και ο ανεμιστήρας εξαερισμού 

του αντλιοστασίου. 

Πριν από την είσοδο κάθε αντλιοστασίου έχει κατασκευαστεί ανεξάρτητο φρεάτιο εσχάρωσης, ενώ μετά την έξοδο 

έχει  κατασκευαστεί  φρεάτιο  σύνδεσης  με  τον  καταθλιπτικό.  Στην  έξοδο  του  φρεατίου  εσχάρωσης  έχει  τοποθετηθεί 

ηλεκτροκίνητο  τηλεχειριζόμενο  –  χειροκίνητο  θυρόφραγμα,  το  οποίο  μπορεί  να  απομονώνει  το  αντλιοστάσιο 

προκειμένου να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες, συντήρησης, επισκευής κτλ. 

Η τροφοδοσία του αντλιοσασίου γίνεται από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ  
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Στο αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία αντλητικά συγκροτήματα,  το  ένα εφεδρικό,  ειδικής βαριάς  κατασκευής 

για λύματα τα δύο του οίκου «EMU UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του 

οίκου «PAPANTONATOS» (αντλητικό συγκρότημα 2).  

Αντλητικό συγκρότημα 1. 

Είναι, ειδικής βαριάς κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 15.95‐355, παροχής 277m3/h στα 31 m και κινητήρα 

τύπου FK 27.1‐4/32 ισχύος 35 kw. Είναι κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας 

είναι μονοκάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εφρασσόμενη σε στερεά διαμέτρου 110 mm.  

Ο  άξονας  της  αντλίας  είναι  προέκταση  του  άξονα  του  κινητήρα  και  είναι  κατασκευασμένος  από  υψηλής  ποιότητας 
ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του 
άξονα γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού 
του. 

Το  αντλητικό  συγκρότημα  περιλαμβάνει  διάταξη  αυτόματης  σύνδεσης  αντλίας  –  οδηγού  ανέλκυσης  .  Η  διάταξη 

ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ 

από την πλευρά της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες 

στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

Αντλητικό συγκρότημα 2. 

Είναι,  ειδικής  βαριάς  κατασκευής  για  λύματα  με  αντλία  τύπου  PX4‐150 M4.1  4,  παροχής  250m3/h  στα  31 m  και 

κινητήρα  ισχύος 37 kw.  Είναι  κατακόρυφο,  με  κινητήρα σε  κοινό  κέλυφος με  την αντλία.  Η πτερωτή  της αντλίας  είναι 

μονοκάναλη ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εμφρασόμενη.  

Μία  εσωτερική  πτερωτή  βρίσκεται  ανάμεσα  στους  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  ανακυκλοφορεί  το  ψυκτικό  υγρό 

(Ecoflu) σε ένα κλειστό κύκλωμα μέσω ενός μανδύα ψύξης και μεταφέρει τη θερμότητα στο αντλούμενο υγρό, διαμέσου 

ενός ψυκτικού θαλάμου . 

Το σύστημα στεγανοποίησης άξονα αποτελείται από δύο διπλούς μηχανικούς στυπιοθλίπτες, μέσα σε μία εναλλάξιμη 

κασέτα για γρήγορες αλλαγές. 

Σε  περίπτωση  που  διακοπεί  η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  λόγω  διακοπής  ή  ανωμαλίας  της 

παρεχόμενης  τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε 

περίπτωση  βλάβης  και  αυτού,  τα  λύματα  διοχετεύονται  σε  κατάλληλο  αποδέκτη  διά  βαρύτατος  από  την  σωλήνωση 

υπερχείλισης. 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

 Αντλιοστάσιο Α3 

Το  αντλιοστάσιο  Α3  βρίσκεται  στη  παραλιακή  οδό  στο  ύψος  του  θεατρικού  σταθμού  δυτικά  του  χειμάρρου  της 

Χρυσοπηγής,  εξυπηρετεί  δε  τη  βόρεια  του  κεντρικού  αποχετευτικού  αγωγού  περιοχή  που  είναι  εκατέρωθεν  του 

χειμάρρου, καθώς και το αντίστοιχο τμήμα της πόλης εντός των τειχών. 

Η εξυπηρετούμενη έκταση ανέρχεται σε 39,3 εκτάρια και με το αντλιοστάσιο γίνεται κατάθλιψη στην παροχή από το 

υψόμετρο ‐1,40 m μέχρι το υψόμετρο +34,50 m  του φρεατίου υπ΄αριθμ. 53  του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού  (στη 

συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Ιερωνυμάκη) 

Η παροχή αιχμής είναι 65,00 lit/sec και το μανομετρικό του αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 42 m.  
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Το  αντλιοστάσιο  έχει  κατασκευαστεί  κάτω  από  την  στάθμη  του  φυσικού  εδάφους  και  είναι  εφοδιασμένο  με 

βυθιζόμενες  αντλίες.  Παράπλευρος  του  αντλιοστασίου  έχει  κατασκευαστεί  οικίσκος  όπου  έχουν  τοποθετηθεί  οι 

ηλεκτρικού πίνακες Χ.Τ., το ερμάριο του PLC και ο ανεμιστήρας εξαερισμού του αντλιοστασίου. 

Πριν από την είσοδο κάθε αντλιοστασίου έχει κατασκευαστεί ανεξάρτητο φρεάτιο εσχάρωσης, ενώ μετά την έξοδο 

έχει  κατασκευαστεί  φρεάτιο  σύνδεσης  με  τον  καταθλιπτικό.  Στην  έξοδο  του  φρεατίου  εσχάρωσης  έχει  τοποθετηθεί 

ηλεκτροκίνητο  τηλεχειριζόμενο  –  χειροκίνητο  θυρόφραγμα,  το  οποίο  μπορεί  να  απομονώνει  το  αντλιοστάσιο 

προκειμένου να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες, συντήρησης, επισκευής κτλ. 

Η τροφοδοσία του αντλιοσασίου γίνεται από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ  

Στο αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία αντλητικά συγκροτήματα,  το  ένα εφεδρικό,  ειδικής βαριάς  κατασκευής 

για λύματα του οίκου «EMU UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας, με αντλία τύπου FA 15.98‐370, παροχής 144 

m3/h στα 40m και κινητήρα τύπου FK 27.1‐4/32  ισχύος 35 kw. Είναι κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την 

αντλία.  Η  πτερωτή  της  αντλίας  είναι  δικάναλη,  κλειστού  τύπου,  ειδικού  σχεδιασμού  για  λύματα,  μη  εμφρασόμενη  σε 

μακρόινα υλικά και σε στερεά διαμέτρου 80 mm.  

Ο άξονας  της αντλίας είναι προέκταση του άξονα  του κινητήρα και είναι  κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 

ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του 

άξονα γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού 

του. 

Το  αντλητικό  συγκρότημα  περιλαμβάνει  διάταξη  αυτόματης  σύνδεσης  αντλίας  –  οδηγού  ανέλκυσης  .  Η  διάταξη 

ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ 

από την πλευρά της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες 

στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

 

Αντλιοστάσιο Α4 

Το αντλιοστάσιο Α4 βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο στην Πλατεία «Νεάρχου» και εξυπηρετεί την υπόλοιπη περιοχή 

της  παλαιάς  (εντός  των  τειχών)  πόλεως που βρήσκεται  βόπεια  του  δρόμου «Καλοκαιρινού»  και  η  οποία ανέρχεται  δε 

έκταση 52,7 εκτάρια.  

Με  το  αντλιοστάσιο  γίνεται  κατάθλιψη  στην  παροχή  από  το  υψόμετρο  ‐0,40 m  μέχρι  το  υψόμετρο  +17,10 m  του 

φρεατίου υπ’ αριθμ. 36 του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (στην συμβολή των οδών Αγ. Μηνά και Καλοκαιρινού). 

Η παροχή αιχμής είναι 123,4 lit/sec (444,24 m3/h) και το μανομετρικό του αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 21m. 

Το  αντλιοστάσιο  έχει  κατασκευαστεί  κάτω  από  την  στάθμη  του  φυσικού  εδάφους  και  είναι  εφοδιασμένο  με 

βυθιζόμενες αντλίες. Παράπλευρος του αντλιοστασίου έχει τοποθετηθεί ερμάριο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ηλεκτρικός 

πίνακας Χ.Τ., το ερμάριο του PLC. Ο ανεμιστήρας εξαερισμού του αντλιοστασίου έχει τοποθετηθεί στο θάλαμο δικλείδων. 

Πριν από την είσοδο κάθε αντλιοστασίου έχει κατασκευαστεί ανεξάρτητο φρεάτιο εσχάρωσης, ενώ μετά την έξοδο 

έχει  κατασκευαστεί  φρεάτιο  σύνδεσης  με  τον  καταθλιπτικό.  Στην  έξοδο  του  φρεατίου  εσχάρωσης  έχει  τοποθετηθεί 

ηλεκτροκίνητο  τηλεχειριζόμενο  –  χειροκίνητο  θυρόφραγμα,  το  οποίο  μπορεί  να  απομονώνει  το  αντλιοστάσιο 

προκειμένου να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες, συντήρησης, επισκευής κτλ. 

Η τροφοδοσία του αντλιοσασίου γίνεται από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ  
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Στο αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία αντλητικά συγκροτήματα,  το  ένα εφεδρικό,  ειδικής βαριάς  κατασκευής 

για λύματα τα δύο του οίκου «EMU UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του 

οίκου «ABS» (αντλητικό συγκρότημα 2).  

Αντλητικό συγκρότημα 1. 

Είναι, ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 10.94‐318, παροχής 223m3/h στα 20 m και κινητήρα 

τύπου  FK  202‐4/27  ισχύος  18.5  kw.  Είναι  κατακόρυφο,  με  κινητήρα  σε  κοινό  κέλυφος  με  την  αντλία.  Η  πτερωτή  της 

αντλίας  είναι  μονοκάναλη,  κλειστού  τύπου,  ειδικού  σχεδιασμού  για  λύματα,  μη  εφρασσόμενη  σε  μακρόινα  στερεά 

διαμέτρου 100 mm.  

Ο άξονας  της αντλίας είναι προέκταση του άξονα  του κινητήρα και είναι  κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 

ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του 

άξονα γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικό 

του. 

Το  αντλητικό  συγκρότημα  περιλαμβάνει  διάταξη  αυτόματης  σύνδεσης  αντλίας  –  οδηγού  ανέλκυσης  .  Η  διάταξη 

ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ 

από την πλευρά της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες 

στο στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες  οι  σωληνώσεις  και  τα  ειδικά  τεμάχια  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα AISI  304  L.  Επίσης  όλες  οι 
σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 
φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

Αντλιοστάσιο Α5 

Το  αντλιοστάσιο  Α5  βρίσκεται  στον  παραλιακό  δρόμο  σε  απόσταση  περίπου  280  m  από  τα  δυτικά  τείχη,  και 

εξυπηρετεί  τη  βόρεια  του  κεντρικού  αποχετευτικού  αγωγού  περιοχή,  στο  δυτικό  των  τειχών  τμήμα  της  σε  ένα  εύρος 

περίπου 600 m. Η εξυπηρετούμενη έκταση ανέρχεται σε 38,4  εκτάρια και με  το αντλιοστάσιο γίνεται κατάθλιψη στηξν 

παροχή  από  το  υψόμετρο  1,20 m  μέχρι  το  υψόμετρο  +21,50 m  του  φρεατίου  υπ΄  αριθμ.  22.3  του  δικτιού  (στην  οδό 

Βοίβης). Η παροχή αιχμής είναι 41,4 lit/sec και το μανομετρικό του αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 30 m. 

Το αντλιοστάσιο έχει κατασκευαστεί κάτω από την στάθμη του φυσικού εδάφους και είναι εφοδιασμένο με βυθιζόμενες 
αντλίες. Παράπλευρος του αντλιοστασίου έχει τοποθετηθεί ερμάριο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας Χ.Τ., 
το ερμάριο του PLC. Ο ανεμιστήρας εξαερισμού του αντλιοστασίου έχει τοποθετηθεί στο θάλαμο δικλείδων. 

Πριν από την είσοδο κάθε αντλιοστασίου έχει κατασκευαστεί ανεξάρτητο φρεάτιο εσχάρωσης, ενώ μετά την έξοδο 

έχει  κατασκευαστεί  φρεάτιο  σύνδεσης  με  τον  καταθλιπτικό.  Στην  έξοδο  του  φρεατίου  εσχάρωσης  έχει  τοποθετηθεί 

ηλεκτροκίνητο  τηλεχειριζόμενο  –  χειροκίνητο  θυρόφραγμα,  το  οποίο  μπορεί  να  απομονώνει  το  αντλιοστάσιο 

προκειμένου να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες, συντήρησης, επισκευής κτλ. 

Η τροφοδοσία του αντλιοστασίου γίνεται από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ  

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα,  το ένα εφεδρικό,  ειδικής βαρέας κατασκευής 

για λύματα τα δύο του οίκου «EMU UNTERWASSERPUMREN GMBH» Δ. Γερμανίας (αντλητικό συγκρότημα 1) και ένα του 

οίκου «PAPANTONATOS» αντλητικό συγκρότημα 2).  

Αντλητικό συγκρότημα 1. 





 

Σελίδα 97 
 

Είναι, ειδικής βαρέας κατασκευής για λύματα με αντλία τύπου FA 15.95‐362, παροχής 230m3/h στα 31 m και κινητήρα 

τύπου FK 27.1‐4/32 ισχύος 35 kw. Είναι κατακόρυφο, με κινητήρα σε κοινό κέλυφος με την αντλία. Η πτερωτή της αντλίας 

είναι μονοκάναλη, κλειστού τύπου, ειδικού σχεδιασμού για λύματα, μη εφρασσόμενη σε στερεά διαμέτρου 110 mm.  

Ο άξονας  της αντλίας είναι προέκταση του άξονα  του κινητήρα και είναι  κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 

ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας από την πλευρά του κινητήρα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς. Η στεγανοποίηση του 

άξονα γίνεται με μηχανικούς στυπλιοθλίπτες . Η ψύξη του κινητήρα επιτυγχάνεται με κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικού 

του.  

Το  αντλητικό  συγκρότημα  περιλαμβάνει  διάταξη  αυτόματης  σύνδεσης  αντλίας  –  οδηγού  ανέλκυσης.  Η  διάταξη 

ανέλκυσης είναι μόνιμα πακτωμένη στο δάπεδο του αντλιοστασίου προς την πλευρά της καμπύλης έχει μια φλάντζα , ενώ 

από την πλευρά της αντλίας έχει κατάλληλη διαμόρφωση για να συνδέεται αυτόματα και να στεγανοποιεί χωρίς κοχλίες 

το στόμιο (κατάθλιψης) της αντλίας.  

Αντλητικό συγκρότημα 2. 

Βλέπε αντλητικό συγκρότημα 2 αντλιοστασίου Α2 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες  οι  σωληνώσεις  και  τα  ειδικά  τεμάχια  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα AISI  304  L.  Επίσης  όλες  οι 
σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 
φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

Αντλιοστάσιο Α6 

To  αντλιοστάσιο  Α6  βρίσκεται  στη  συμβολή  των  οδών  Σπύρου Μουστακλή  και Μάχης  Κρήτης  δίπλα  στο  χείμαρρο 

Γιόφυρο.  

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από υπέργειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των λυμάτων καταλήγει η σωλήνωση της εισροής των λυμάτων  (κάτω από την οποία τοποθετείται ο εσχαροκάδος) και 

αναχωρεί η σωλήνωση υπερχείλισης. Στον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. 

Οι  δύο  αυτοί  χώροι  μπορούν  να  απομονωθούν  με  τη  βοήθεια  ηλεκτροκίνητου  θυροφράγματος  γιά  την  εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης. Στη βάση της κλίμακας καθόδου στον υγρό χώρο των αντλητικών συγκροτημάτων διαμορφώνεται 

μικρό  φρεάτιο  γιά  την  πλήρη  εκκένωσή  του  με  τη  βοήθεια  φορητού  υποβρύχιου  αντλητικού  συγκροτήματος  που  η 

κατάθλιψή  του  θα  συνδέεται  στην  σωλήνωση  υπερχείλισης  του  αντλιοστασίου.  Ο  πυθμένας  των  υγρών  χώρων  θα 

διαμορφωθεί  ώστε  με  κατάλληλες  κλίσεις  τα  λύματα  να  οδηγούνται  στο  θυρόφραγμα  και  στη  συνέχεια  στο  φρεάτιο 

εκκένωσης. 

Στον υπέργειο ξηρό χώρο τοποθετούνται το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας, ενώ σε ανοικτό από 

πάνω  ημιϋπόγειο  χώρο  αυτού  τοποθετούνται  τα  όργανα  χειρισμού  των  καταθλιπτικών  αγωγών  των  αντλιών  και  τα 

όργανα χειρισμού και ελέγχου του κυρίως καταθλιπτικού αγωγού. Ο ξηρός χώρος θα έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις γιά 

την τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού και απόσμησης. 

Στο  αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  δύο  αντλητικά  συγκροτήματα,  ένα  εφεδρικό,  για  άντληση  ανεπεξέργαστων 

λυμάτων  ,του οίκου ABS,  τα οποία λειτουργούν με κυκλική εναλλαγή.  Το κάθε αντλητικό είναι  εφοδιασμένο με αντλία 

τύπου AFP 1001 M220/4‐42 με δικάναλη πτερωτή, ονομαστικής παροχής 120m3/h στα 35m. Και κινητήρα ισχύος 22Kw, 

τριφασικό βραχυκυκλωμένο δρομέα με σχεδιασμό τύπου επαγωγικού, μέσα σε υδατοστεγή θάλαμο αέρα. Ο κινητήρας 

είναι εφοδιασμένος με μανδύα ψύξης μέσα στον οποίο κυκλοφορεί μια ποσότητα από το αντλούμενο υγρό και τον ψύχει.  
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Ο  άξονας  της  αντλίας  και  του  κινητήρα  είναι  κοινός,  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα.  Οι  αντλίες  είναι 
εφοδιασμένες με δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες. Ο κάτω μηχανικός στυπιοθλίπτης τοποθετείται πίσω από την πτερωτή 
και ο άνω μηχανικός στυπιοθλίπτης λειτουργεί σαν στεγανό φράγμα μεταξύ αντλίας και κινητήρα. 

Η  αντλία  εδράζεται  σε  χυτοσιδηρή  βάση  λυόμενου  συνδέσμου  με  καμπύλη 90ο.  Η  αντλία  οδηγείται  με  ένα  οδηγό 

σωλήνα που εκτείνεται από το καπάκι του φρεατίου στη βάση λυόμενου συνδέσμου και κομπλάρει αυτόματα σ’ αυτήν. Η 

στεγονοποίηση μεταξύ αντλίας και βάσης λυομένου συνδέσμου επιτυγχάνεται με ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα. 

Η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  ελέγχεται  αυτόματα  από  την  στάθμη  των  λυμάτων  εντός  του 

αντλιοστασίου με την βοήθεια διάταξη μέτρησης της στάθμης του νερού με ηλεκτρόδια στάθμης   

Σε  περίπτωση  που  διακοπεί  η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  λόγω  διακοπής  ή  ανωμαλίας  της 

παρεχόμενης  τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε 

περίπτωση  βλάβης  και  αυτού,  τα  λύματα  διοχετεύονται  σε  κατάλληλο  αποδέκτη  διά  βαρύτητος  από  την  σωλήνωση 

υπερχείλησης. 

Το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα  αποτελείται από κινητήριο μηχανισμό και από βάκτρο, οδηγούς,  πλαίσιο και σύρτη 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του θυροφράγματος ελέγχεται από πιεστικά κομβία στο πεδίο αυτοματισμών του 

ηλεκτρικού πίνακα. 

Οι σωληνώσεις εντός του αντλιοστασίου είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτους σωλήνες 304L. Ολες οι δικλείδες 

και βαλβίδες αντεπιστροφής είναι από ελατό χυτοσίδηρο, με φλάντζες συνδέσεως και εν γένει  είναι  κατασκευασμένες 

σύμφωνα με τις Γερμανικές Πρότυπες Προδιαγραφές (DIN). 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου.  

Αντλιοστάσιο Α7 

Το  αντλιοστάσιο  Α7  βρίσκεται  στην  οδός  Μεσσαράς  (παράλληλο  της  Λεωφόρου  62  Μαρτύρων)  και  κοντά  στο 

χείμαρρο «Γιόφυρο» και εξυπηρετεί έκταση 175,2 εκτάρια. Η παροχή αιχμής είναι 151,8,4 lit/sec και το μανομετρικό του 

αντλιοστασίου ανέρχεται σε περίπου 25 m. 

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από ημιυπόγειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των  λυμάτων  καταλήγει  η  σωλήνωση  της  εισροής  των  λυμάτων  και  αναχωρεί  η  σωλήνωση  υπερχείλισης.  Στον  χώρο 

συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. Στον ημιθπόγειο ξηρό χώρο έχει εγκατασταθεί 

το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας, 

Στο αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία αντλητικά συγκροτήματα,  το  ένα  εφεδρικό  ειδικής βαρέας  κατασκευής 

για λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου CP 3201 HT 

Νο  πτερωτής  456,  παροχής  275  m3/h  στα  35m.  Και  κινητήρα  ισχύος  30  kw,  κατακόρυφο,  ασύγχρονο,  επαγωγικό, 

τριφασικό  με  βραχυκυκλωμένο  δρομέα.  Εδράζεται  πάνω  στην  κεφαλή  του  αντλητικού  συγκροτήματος  και  είναι 

ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία.To κέλυφος συνδέονται στο πέλμα επικάθισης το οποίο είναι πακτωμένο 

στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Η  αντλία  έχει  δύο  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  οι  οποίοι  λειτουργούν  ανεξάρτητα  ο  ένας  από  τον  άλλο  και 

απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας.  

Η αντλία διαθέτει μανδύα ψύξεως. Μία ποσότητα του αντλούμενου υγρού κυκλοφορεί από το σαλίγκαρο της αντλίας 

έως ψηλά μεταξύ του μανδύα ψύξης και του καλύμματος του στάτορα ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. 

Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων λόγω διακοπής ή ανωμαλίας της παρεχόμενης 
τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε  περίπτωση 
βλάβης και αυτού, τα λύματα διοχετεύονται σε κατάλληλο αποδέκτη διά βαρύτητος από την σωλήνωση υπερχείλησης. 
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Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες  οι  σωληνώσεις  και  τα  ειδικά  τεμάχια  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα AISI  304  L.  Επίσης  όλες  οι 
σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 
φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

 

Αντλιοστάσιο Α8 

Το αντλιοστάσιο Α8 βρίσκεται στην περιοχή ανάμεσα στο Παγκρήτιο στάδιο και στην εκβολή του Γιόφυρου ποταμού.   

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από υπέργειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των  λυμάτων  καταλήγει  η  σωλήνωση  της  εισροής  των  λυμάτων  και  αναχωρεί  η  σωλήνωση  υπερχείλισης.  Στον  χώρο 

συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. Στον υπέργειο ξηρό χώρο έχει εγκατασταθεί το 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας, 

Στο  αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία  αντλητικά  συγκροτήματα  του  κατασκευαστικού  οίκου  «ABS».  To  κάθε 

αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου AFP 1049.2 ‐ M90/4.  

Οι  αντλίες  είναι  κατακόρυφες,  φυγοκεντρικές,  μη  εμφρασσόμενου  τύπου,  υποβρύχιες  με  μόνιμο  ενσωματωμένο 

σύστημα  σύνδεσης.  Οι  κινητήρες  των  αντλιών  προστατεύονται  από  υπερθέρμανση  με  τη  βοήθεια  ενσωματωμένων 

αισθητήρων θερμοκρασίας. 

Το  πέδιλο  συνδέσεως  είναι  πακτωμένο  στον  πυθμένα  του  φρεατίου  αντλήσεως  με  τη  βοήθεια  φλάντζας  και 

συνδέεται  με  τη  σωλήνωση  καταθλίψεως.  Κατά  παρόμοιο  τρόπο  το  κέλυφος  των  αντλιών  είναι  εφοδιασμένο  με  σετ 

επίπεδων  φλαντζών.  Όταν  οι  αντλίες  καταβιβάζονται  στο  φρεάτιο  αντλήσεως  ακολουθούν  την  οδηγό  σωλήνα  και 

αυτόματα εμπλέκονται με το πέδιλο συνδέσεως. 

Σε  περίπτωση  που  διακοπεί  η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  λόγω  διακοπής  ή  ανωμαλίας  της 

παρεχόμενης  τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε 

περίπτωση  βλάβης  και  αυτού,  τα  λύματα  διοχετεύονται  σε  κατάλληλο  αποδέκτη  διά  βαρύτητος  από  την  σωλήνωση 

υπερχείλησης. 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  
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Αντλιοστάσιο Α9 

Το αντλιοστάσιο Α9 βρίσκεται στην οδός Ευαρέστου και δίπλα στο χείμαρρο «Γιόφυρο» 

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από υπέργειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των  λυμάτων  καταλήγει  η  σωλήνωση  της  εισροής  των  λυμάτων  και  αναχωρεί  η  σωλήνωση  υπερχείλισης.  Στον  χώρο 

συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. Στον υπέργειο ξηρό χώρο έχει εγκατασταθεί το 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας. 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για 

λύματα του οίκου με αντλία τύπου PX2‐100 M4.1 4, παροχής 52m3/h στα 16 m και κινητήρα τύπου M2.1‐6,0/4 ισχύος 4,8 

kw.  Είναι  κατακόρυφα με  κινητήρα σε  κοινό  κέλυφος με  την αντλία. Η πτερωτή  της αντλίας  είναι μονοκάναλη ειδικού 

σχεδιασμού για λύματα, μη εμφρασόμενη.  

Μία  εσωτερική  πτερωτή  βρίσκεται  ανάμεσα  στους  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  ανακυκλοφορεί  το  ψυκτικό  υγρό 

(Ecoflu) σε ένα κλειστό κύκλωμα μέσω ενός μανδύα ψύξης και μεταφέρει τη θερμότητα στο αντλούμενο υγρό, διαμέσου 

ενός ψυκτικού θαλάμου . 

Το σύστημα στεγανοποίησης άξονα αποτελείται από δύο διπλούς μηχανικούς στυπιοθλίπτες, μέσα σε μία εναλλάξιμη 

κασέτα για γρήγορες αλλαγές. 

Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων λόγω διακοπής ή ανωμαλίας της παρεχόμενης 
τάσης από την ΔΕΗ τίθεται αυτόματα σε λειτουργία πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

 

Αντλιοστάσιο Α10 

Το αντλιοστάσιο Α10 βρίσκεται στην οδός Στεφανογιώργη νότια της εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου και 

κοντά στο χείμαρρο «Γιόφυρο». 

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από υπέργειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των  λυμάτων  καταλήγει  η  σωλήνωση  της  εισροής  των  λυμάτων  και  αναχωρεί  η  σωλήνωση  υπερχείλισης.  Στον  χώρο 

συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. Στον υπέργειο ξηρό χώρο έχει εγκατασταθεί το 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας. 

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα εφεδρικό ειδικής βαριάς κατασκευής για 

λύματα του οίκου «ABS» κατάλληλα για λειτουργία σε ξηρό θάλαμο.Το κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με 

αντλία τύπου AFP 1045.2 ΜΕ 160/4, παροχής 235m3/h στα 32,59 m και κινητήρα ισχύος 16 Kw, κατακόρυφο, τριφασικό 

με βραχυκυκλωμένο δρομέα, επαγωγικού κλωβού, σε υδατοστεγή θάλαμο αέρα, ερμητικά κλειστό. 

Η  πτερωτή  της  αντλίας  είναι  ανοικτή  μονοκάναλη  ContraBlock,  μη  εμφρασσόμενη  με  δυνατότητα  διέλευσης  στερεών 
διαμέτρου 100 mm.Ο άξονας της αντλίας και ο ρότορας είναι ενιαίος και περιστρέφεται εδραζόμενος σε αυτολιπαινόμενα 
ρουλεμάν.  

Η  αντλία  έχει  δύο  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  με  δακτυλίους  από  καρβίδιο  του  πυριτίου  μέσα  σε  φύσιγγα  από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο  κινητήρας  είναι  εφοδιασμένος  με  ένα  σύστημα  ψύξης  κλειστού  κυκλώματος.  Ένας  χαλύβδινος  μανδύας  ψύξης 

περικλείει το κέλυφος του κινητήρα. Μέσα σε αυτόν κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό, στο οποίο μεταδίδεται η θερμότητα 
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του κινητήρα. Ένας εναλλάκτης θερμότητας, υψηλής απόδοσης στο καπάκι του σαλίγκαρου, απάγει την θερμότητα του 

ψυκτικού υγρού και την μεταδίδει στο αντλούμενο νερο. 

Το ψυκτικό υγρό είναι μίγμα νερού και γλυκόλης (σε αναλογία 70% νερό ,30% γλυκόλη) και κυκλοφορεί στο μανδύα 

ψύξης και στον εναλλάκτη θερμότητας με τη βοήθεια μιας πτερωτής, αξονικής ροής, που παίρνει κίνηση από τον άξονα 

του κινητήρα. 

Σε  περίπτωση  που  διακοπεί  η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  λόγω  διακοπής  ή  ανωμαλίας  της 

παρεχόμενης  τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε 

περίπτωση  βλάβης  και  αυτού,  τα  λύματα  διοχετεύονται  σε  κατάλληλο  αποδέκτη  διά  βαρύτητος  από  την  σωλήνωση 

υπερχείλησης. 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

Αντλιοστάσιο Α11 

Το  αντλιοστάσιο  Α11  βρίσκεται  στην  συμβολή  των  οδών  Ν.  Κρασαδάκη  και  Αϊδινίου  νότια  της  εθνικής  οδού 

Ηρακλείου ‐Αγ. Νικολάου. 

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από υπόγειο και από υπέργειο τμήμα. Το υπόγειο τμήμα αποτελείται από δύο υγρούς 

χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον χώρο εισροής και τον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων. Στον χώρο εισροής 

των λυμάτων καταλήγει η σωλήνωση της εισροής των λυμάτων  (κάτω από την οποία τοποθετείται ο εσχαροκάδος) και 

αναχωρεί η σωλήνωση υπερχείλισης. Στον χώρο συγκέντρωσης των λυμάτων τοποθετούνται τα αντλητικά συγκροτήματα. 

Οι  δύο  αυτοί  χώροι  μπορούν  να  απομονωθούν  με  τη  βοήθεια  ηλεκτροκίνητου  θυροφράγματος  γιά  την  εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης. Στη βάση της κλίμακας καθόδου στον υγρό χώρο των αντλητικών συγκροτημάτων διαμορφώνεται 

μικρό  φρεάτιο  γιά  την  πλήρη  εκκένωσή  του  με  τη  βοήθεια  φορητού  υποβρύχιου  αντλητικού  συγκροτήματος  που  η 

κατάθλιψή  του  θα  συνδέεται  στην  σωλήνωση  υπερχείλισης  του  αντλιοστασίου.  Ο  πυθμένας  των  υγρών  χώρων  θα 

διαμορφωθεί  ώστε  με  κατάλληλες  κλίσεις  τα  λύματα  να  οδηγούνται  στο  θυρόφραγμα  και  στη  συνέχεια  στο  φρεάτιο 

εκκένωσης. 

Στον υπέργειο ξηρό χώρο τοποθετούνται το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και ο ηλεκτρικός πίνακας, ενώ σε ανοικτό από 

πάνω  ημιϋπόγειο  χώρο  αυτού  τοποθετούνται  τα  όργανα  χειρισμού  των  καταθλιπτικών  αγωγών  των  αντλιών  και  τα 

όργανα χειρισμού και ελέγχου του κυρίως καταθλιπτικού αγωγού.  

Στο αντλιοστάσιο  είναι  εγκατεστημένα  τρία αντλητικά  συγκροτήματα,  το  ένα  εφεδρικό  ειδικής  βαριάς  κατασκευής  για 
λύματα του οίκου FLYGT AB Σουηδίας. Το κάθε αντλητικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με αντλία τύπου NP 3171 HT με 
Νο  πτερωτής  452,  παροχής  135m3/h  στα  27  m  και  κινητήρα  ισχύος  15  Kw  στον  άξονα  ,  κατακόρυφο,  ασύγχρονο, 
επαγωγικό,  τριφασικό  με  βραχυκυκλωμένο  δρομέα.  Εδράζεται  πάνω  στην  κεφαλή  του  αντλητικού  συγκροτήματος  και 
είναι  ενσωματωμένος  στο  ίδιο  κέλυφος  με  την  αντλία.To  κέλυφος  συνδέοεται  στο  πέλμα  επικάθισης  το  οποίο  είναι 
πακτωμένο στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Η  αντλία  έχει  δύο  μηχανικούς  στυπιοθλίπτες,  οι  οποίοι  λειτουργούν  ανεξάρτητα  ο  ένας  από  τον  άλλο  και 

απομονώνουν – σφραγίζουν τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας.  

Η  αντλία  διαθέτει  εσωτερικό  σύστημα ψύξης,  με ψυκτικό  υγρό 70%  νερό – 30%  γλυκόλη,  το  οποίο  κυκλοφορεί  με  τη 
βοήθεια μικρής πτερωτής, κομπλαρισμένης στο στυπιοθλίπτη. 

Η  λειτουργία  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  ελέγχεται  αυτόματα  από  την  στάθμη  των  λυμάτων  εντός  του 

αντλιοστασίου με την βοήθεια διάταξη μέτρησης της στάθμης του νερού με ηλεκτρόδια στάθμης   
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Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων λόγω διακοπής ή ανωμαλίας της παρεχόμενης 
τάσης  από  την  ΔΕΗ  τίθεται  αυτόματα  σε  λειτουργία  πετρελαιοκίνητο  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  ενώ  σε  περίπτωση 
βλάβης και αυτού, τα λύματα διοχετεύονται σε κατάλληλο αποδέκτη διά βαρύτητος από την σωλήνωση υπερχείλησης. 

Το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα  αποτελείται από κινητήριο μηχανισμό και από βάκτρο, οδηγούς,  πλαίσιο και σύρτη 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του θυροφράγματος ελέγχεται από πιεστικά κομβία στο πεδίο αυτοματισμών του 

ηλεκτρικού πίνακα. 

Οι σωληνώσεις εντός του αντλιοστασίου είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτους σωλήνες 304L. Όλες οι δικλείδες 

και βαλβίδες αντεπιστροφής είναι από ελατό χυτοσίδηρο, με φλάντζες συνδέσεως και εν γένει  είναι  κατασκευασμένες 

σύμφωνα με τις Γερμανικές Πρότυπες Προδιαγραφές (DIN). 

Ο  πίνακας  είναι  μεταλλικός,  στεγανός,  τύπου  πεδίου,  από  μορφοσίδηρο  και  χαλυβδοέλασμα,  βαμμένος  με 

ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  μετά  από  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  επεξεργασία  των  επιφανειών  του  και  είναι 

εφοδιασμένος με τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία αυτού. 

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Επίσης όλες οι 

σιδηρές  κατασκευές  που  έχουν  τοποθετηθεί  στους  χώρους  των  αντλιοστασίων,  στους  θαλάμους  δικλείδων  και  τα 

φρεάτια είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Για τη λειτουργεία του αντλιοστασίου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ο έλεγχος της 

λειτουργείας  των  αντλιοστασίων  πραγματοποιείται  από  PLC.  Το  PLC  λαμβάνει  όλα  τα  σήματα  από  τα  ελεγχόμενα  ‐

μετρούμενα  μεγέθη  καθώς  και  τις  εντολές  τηλεχειρισμού  που  θα  δίδονται  όποτε  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  χειριστή 

μέσω  Η/Υ  που  είναι  εγκατεστημένο  στο  θάλαμο  ελέγχου  των  εγκαταστάσεων  «Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  του 

Ηρακλείου. 

Η εκκίνηση κάθε αντλίας ρυθμίζεται από τις διαφορετικές στάθμες των λυμάτων. Η στάθμη των λυμάτων ελέγχεται 

μέσω αναλογικού συστήματος μέτρησης . 

Για  τον  έλεγχο  των  σταθμών συναγερμού  (ανώτατες –  κατώτατες)  έχουν  τοποθετηθεί  ηλεκτρόδια  στάθμης.  Καθώς 

επίσης έχει εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα λειτουργείας των αντλιών μέσω ηλεκτροδίων στάθμης για τις περιπτώσεις 

που δεν λειτουργεί ο αναλογικός μετρητής στάθμης του αντλιοστασίου  

Αντλιοστάσιο «Καράβολα»(Α12) 

Το  αντλιοστάσιο  «Καράβολα»  βρίσκεται  βόρια  της  Λεωφόρου  Βενιζέλου  στον  πεζόδρομο  κοντά  στην  τάφρο  των 

όμβριων  και  καταθλίβει  τα  λύματα  στο  αντλιοστάσιο  Α5.    Το  αντλιοστάσιο  είναι  προκατασκευασμένο  από  τον 

κατασκευαστικό οίκο «ABS».  

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένα δύο αντλητικά συγκροτήματα, το ένα εφεδρικό, με αντλίες τύπου AFP 1042.3 – 

M40/4. και AFP 1042.3 – M60/4.   

Οι αντλίες είναι οριζόντιες, φυγοκεντρικές, μη εμφρασσόμενου τύπου ομοαξονικά συζευγμένη με ηλεκτρικό κινητήρα 

υποβρυχίου τύπου. 

Αντλιοστάσια «Κνωσού» (Α13‐Α14) 

Στην  περιοχή  της  Κνωσού  λειτουργούν  δύο  αντλιοστάσια  το  ένα  κοντά  στις  αρχαιότητες  και  το  άλλο  στο  «Μακρύ 

Τοίχο». 

Και  στα  δύο  αντλιοστάσια  είναι  εγκατεστημένα  από  δύο  αντλητικά  συγκροτήματα  του  κατασκευαστικού  οίκου  « 

SULZER ABS » με αντλίες τύπου PIRANHAS 70‐2 ή 55‐2. 

Ο  πλήρως  στεγανοποιημένος  κινητήρας  και  το  σώμα  της  αντλίας    σχηματίζουν  μια  συμπαγή  και  στιβαρή  μονάδα.  Ο 
άξονας του κινητήρα στηρίζεται σε ένσφαιρα ρουλεμάν που δεν χρειάζονται λίπανση. Η στεγανοποίηση του άξονα μεταξύ 
του  κινητήρα  και  του υδραυλικού συστήματος  γίνεται  μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη υψηλής ποιότητας από  καρβίδιο 
πυριτίου. Από την πλευρά του κινητήρα, τσιμούχα λιπαινόμενη με λάδι. Όλοι οι στυπιοθλίπτες είναι ανεξάρτητοι από την 
φορά περιστροφής και ανθεκτικοί στις απότομες θερμοκρασιακές αυξομειώσεις. 

Το σύστημα τεμαχισμού αποτελείται από σπειροειδές κάτω πλατώ με ακίνητο δακτύλιο κοπής με κοπτικές απολήξεις 

και ένα ρότορα τεμαχισμού που βρίσκεται πριν την πτερωτή για βέλτιστη λειτουργία χωρίς εμφράξεις. 

Αντλιοστάσιο Αγίου Νεκταρίου Αλικαρνασσός (Α15) 

Το αντλιοστάσιο «Αγίου Νεκταρίου»  βρίσκεται  επί  της οδού Λασιθίου κοντά στην  εκκλησία  του Αγίου Νεκταρίου στην 
Αλικαρνασσό και είναι προκατασκευασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο ABS, τύπου sanimat  4002, τοποθετημένο μέσα 
σε φρεάτιο και αποτελείται από : 

 Δεξαμενή χωρητικότητας 350 lit με τις κατάλληλες αναμονές.  
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 Δύο αντλίες αποχέτευσης XFP 80C CB1 PE22/4 κατάλληλες για να λειτουργούν σε ξηρό θάλαμο, με τριφασικό 
κινητήρα 1450 στροφών/λεπτό. 

 Ηλεκτρικό πίνακα με ενσωματωμένο αισθητήρα στάθμης τύπου MD 126 και προγραμματισμένο επεξεργαστή PC 
242 της ABS. 

 Ειδικά τεμάχια και σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο   Αύγουστος 2019 

Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 

Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙΙ  –  ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: Λειτουργία και Συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ 

K. A. 62.07.01.56 
 

 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ηράκλειο …………………. 
 
 

  Ο προσφέρων 
 

α/α  Περιγραφή εργασιών 
 

CPV: 90420000 
 

Μονάδα  Ποσότητα  Τιμή 
μονάδος 
(ευρώ) 

Σύνολο  
(ευρώ) 

 
1 

Εργασίες  λειτουργίας  και  συντήρησης  των 
εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων 
της ΔΕΥΑΗ. 

 
Μήνας 

 
24 

 
 

 
 

    ΣΥΝΟΛΟ     

    ΦΠΑ 24%   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VIIΙ  –  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  για  τη      «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» 

Άρθρο 1o : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 

1.    Οι  ποινικές  ρήτρες  επιβάλλονται  ανεξάρτητα  από  την  ποινική  ή  αστική  ευθύνη,  που  βαρύνει  αποκλειστικά  τον 
παρέχοντα  υπηρεσίες  (Π.Υ.)  και  ανεξάρτητα  από  τις  διοικητικές  κυρώσεις,  που  θα  του  επιβάλλονται  από  τα  αρμόδια 
όργανα της Πολιτείας. 
2. Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, η ΔΕΥΑΗ μετά από εισήγηση της  Επιτροπής  Παρακολούθησης 
και Παραλαβής (ΕΠΠ), δικαιούται να ζητήσει την άρση της παράβασης, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
Μειώσεις αμοιβών, εφόσον δεν ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
ΔΕΥΑΗ, μετά από εισήγηση της ΕΠΠ και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών. 
3.  Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής λόγω ολιγωρίας του 
Π.Υ., που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση της αποδεκτής ποιότητας εκροής του έργου   MBR  , όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι ποινικές ρήτρες ισχύουν εφόσον τα φορτία και η ποιότητα εισροής τηρεί τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης και  όπως ορίζεται  στο  ίδιο άρθρο. 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα φορτία και η ποιότητα της εισροής δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού 
δεν  ισχύουν  τα όρια επιβολής ποινικών ρητρών,  όπως αυτά αναφέρονται στο   άρθρο 1  της παρούσης.  Σε  κάθε  τέτοια  
περίπτωση θα αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, μετά από εισήγηση της ΕΠΠ και κατ’ αναλογίαν των προβλεπομένων 
στα παρόντα τεύχη. 
Ο Π.Υ., εφόσον διαπιστώσει την παρουσία στα εισερχόμενα λύματα ουσιών με γνωστή δυσμενή ή ανασταλτική επίδραση 
στη βιολογική διεργασία, όπως π.χ. λίπη, πετρελαιοειδή, χρωστικές ουσίες, βαρέα μέταλλα κλπ., οφείλει να ενημερώσει 
άμεσα την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και να ζητήσει τη διαπίστωση και επιβεβαίωση της εισροής 
δυνητικά  επικίνδυνων για τη διεργασία ενώσεων. Σε περίπτωση παρουσίας τέτοιων ενώσεων, κατά την κρίση της ΕΠΠ,  
μπορεί να αρθεί η υποχρέωση για επίτευξη της ποιότητας εκροής για χρονικό διάστημα, που θα αποφασίσει η ΕΠΠ.  
Οι ενέργειες  αντιμετώπισης  των ανωτέρω θα περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λειτουργίας 
του άρθρου 2 των τεχνικών προδιαγραφών. 
Οι ποινικές ρήτρες που αφορούν στην ποιότητα επεξεργασίας είναι οι εξής: 
α)    Για  τον πρώτο μήνα  κατά  τον οποίο η  τιμή  του μέσου όρου BOD5  των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί  τα 10 mg/L, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
β)    Για  τον  πρώτο  μήνα  κατά  τον  οποίο  η  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  των  εξερχόμενων  στερεών  (SS)  των  ημερήσιων 
δειγμάτων υπερβεί  τα 10 mg/L,  επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση με  το 0,10%  της συνολικής συμβατικής αξίας.  Για  κάθε 
επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα 
προσαυξανόμενη κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
γ) Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η μέση τιμή συγκέντρωσης του νιτρικού αζώτου των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί 
τα 10 mg/L  είτε  η  μέση  τιμή  συγκέντρωσης  του  αμμωνιακού  αζώτου  των  ημερήσιων  δειγμάτων  υπερβεί  τα 2 mg/L    , 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας του. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο 
θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
δ)  Για  τον  πρώτο  μήνα  κατά  τον  οποίο  η  τιμή  του  μέσου  όρου  COD  των  ημερήσιων  δειγμάτων  υπερβεί  τα  60 mg/L, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
ε) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης των ολικών κωλοβακτηριοειδών είτε των κοπρανωδών 
κωλοβακτηριοειδών των ημερήσιων δειγμάτων μετρούμενα προ της χλωριώσεως υπερβεί τα 100/100 mL  και  50/100 mL 
αντίστοιχα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον 
οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 
το 0,10% για κάθε μήνα υπέρβασης. 
στ) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης θολότητας της εκροής υπερβεί την τιμή των 5 ΝΤU, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά το 0,10% 
για κάθε μήνα υπέρβασης. 
Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και σε περίπτωση ταυτόχρονης υπέρβασης 
σε περισσότερες της μιας των παραπάνω παραμέτρων, οι ποινικές ρήτρες θα αθροίζονται. 
Σημείωση:  Το πρόγραμμα  ελέγχου  της ποιότητας  των  επεξεργασμένων αποβλήτων ορίζεται  στο άρθρο 3  των  Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
4.  Εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  απουσιάζει  από  τις  εγκαταστάσεις  οποιοσδήποτε  υπάλληλος  του  άρθρου  6  των  τεχνικών 
προδιαγραφών αδικαιολόγητα και χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι,  τότε θα αφαιρείται από το μηνιαίο τίμημα κατ’ 
αποκοπή ποσό 50€/άτομο/ημέρα, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠ προς την Οικονομική Υπηρεσία. 





 

Σελίδα 106 
 

5. Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση της ΕΠΠ, η ΔΕΥΑΗ  δικαιούται 
να τις αναθέσει σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εις 
βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ.  
6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας από τον Π.Υ. των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητά του, εκτός των άλλων μέτρων που θα 
λάβει η ΔΕΥΑΗ εις βάρος του και για λογαριασμό του, θα επιβάλλεται: 
α)  για  κάθε  ημέρα  ολικής  διακοπής  της  λειτουργίας  μείωση  του  καταβαλλόμενου  τιμήματος  ίση  με  το  τριπλάσιο  της 
ημερήσιας αποζημίωσης του.  
β) Σε περίπτωση μη λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητα του Π.Υ. θα επιβάλλεται επίσης μείωση που 
θα εκτιμάται ανάλογα από την ΕΠΠ και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑΗ.  
γ) Επίσης  οποιαδήποτε προσαύξηση στα τιμολόγια ΔΕΗ της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cos φ< 
0,95), θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. (άρθρο 11 της διακήρυξης). 
7. Οι ποινικές αυτές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα είναι δυνατό 
να επιβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
8.  Η  μηνιαία  αξία  ορίζεται  ως  το  πηλίκο  του  40%  ποσού  για  το  οποίο  υπογράφηκε  η  Σύμβαση,  διαιρούμενου  με  την 
χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών, που ορίζεται σε 24   ημερολογιακούς μήνες. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται ως 
το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30 (ημερολογιακές μέρες). 

Άρθρο 2o : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.  Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  κατά  τους  κανόνες  της  τεχνικής    και  της  επιστήμης  από  ειδικευμένο  τεχνικό 
προσωπικό. 
2.  Ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να  λαμβάνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  και  για  την  αποκατάσταση  του 
περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις  τυχόν  ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητά 
του.  
Η  έλλειψη  προσήκουσας  προστασίας  του  περιβάλλοντος  ή  η  παράλειψη  μέτρων  για  την  αποκατάστασή  του  αποτελεί 
παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Σε τέτοια περίπτωση ο 
Π.Υ. θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές. Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 
3. Αν ο Π.Υ.  καθυστερεί  τις πληρωμές  των αποδοχών  του προσωπικού που χρησιμοποιεί, πέραν  του  τριμήνου από την 
καταβολή  του αντίστοιχου τιμήματος της παροχής υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΗ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, 
καλεί  τον  Π.Υ.  να  εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε 15  ημέρες.  Αν  ο  Π.Υ.  δεν  εξοφλήσει  τους  δικαιούχους,  τότε  η 
ΔΕΥΑΗ συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους για λογαριασμό 
του Π.Υ. και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών 
το πολύ μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερομένων.  
4. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΥΑΗ 
ή εργασιών σε γνώση της από άλλη Υπηρεσία, και αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβασή του και να 
διευκολύνει αυτές με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να 
μη παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο. Ο Π.Υ. θα ενημερώνεται εγγράφως από τη ΔΕΥΑΗ.  
Σε  κάθε  περίπτωση  στη  διεξαγωγής  παράλληλης  εργολαβίας  ή/και  ερευνητικού  προγράμματος  κατά  τη  διάρκεια  της 
παρούσης παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. σε συνεργασία με την ΕΠΠ θα ζητήσει από τον εκπρόσωπο της εν λόγω εργολαβίας 
ή τον υπεύθυνο του προγράμματος, με ευθύνη και δαπάνη του τελευταίου,  την κατάρτιση ΣΑΥ και χρονοδιαγράμματος 
εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Καμία εργασία δε θα 
εκτελείται από άλλους εργολάβους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ΔΕΥΑΗ.  
5.  Ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να  υποβάλλει  μέσα  σε  3  μήνες  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  αναθεωρημένο  Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ. 
Ο Π.Υ.  οφείλει  να  παίρνει  κάθε φορά  το  ανάλογο  για  κάθε  περίπτωση  μέτρο  ασφάλειας  κατά  τα  στάδια  της  παροχής 
υπηρεσιών,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε  ατυχήματος  ή  ζημιάς,  έχοντας  αυτός  αποκλειστικά  όλες  τις  αστικές  και 
ποινικές  ευθύνες  για  κάθε  ατύχημα  που  θα  συμβεί  από  υπαιτιότητα  αυτού  ή  του  επιστημονικού  ‐  εργατοτεχνικού 
προσωπικού του. 
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του καθώς και στο εκπαιδευόμενο προσωπικό της ΔΕΥΑΗ με 
δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για ασφαλή 
εργασία.  
Ο Π.Υ.  υποχρεούται  να ασφαλίσει  όλο ανεξαιρέτως  το  προσωπικό  του στους  οικείους ασφαλιστικούς φορείς  και  κατά 
συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. Επίσης, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εμβολιάσει όλο το 
προσωπικό του και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής. 
Επιπλέον  ο  Π.Υ.  είναι  υπεύθυνος  για  την  αυστηρή  φύλαξη  των  εγκαταστάσεων  και  πρέπει  να  επιδεικνύει  τη  δέουσα 
προσοχή για την αποφυγή παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, θα μεριμνά για τον αυστηρό έλεγχο της 
εισόδου  τροχοφόρων και προσώπων στην  εγκατάσταση και θα γίνεται  καταγραφή  των εισερχομένων σε  ειδικό βιβλίο. 
Τυχόν ξενάγηση τρίτων στις εγκαταστάσεις θα γίνεται με συνοδεία αρμόδιου προσωπικού. Τις ώρες μετά την παρέλευση 
του ωραρίου υποχρεωτικής παρουσίας του προσωπικού οι πύλες θα είναι κλειστές. 
6. Ο Π.Υ. ως υπεύθυνος γα  την  τήρηση των σχετικών νόμων,  περιβαλλοντικών όρων, αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης κλπ. (π.χ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Οριστική Άδεια Διάθεσης Λυμάτων, 
Αδεια Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων), υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην ΕΠΠ, τις κατά 
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τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 
7.  Για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προκύπτει  κατόπιν εργασιών επισκευής ή συντήρησης  των εγκαταστάσεων,  ο Π.Υ. 
υποχρεούται  να  υποβάλλει  αναθεωρημένο  αντίγραφο  των  αντιστοίχων  σχεδίων  «ως  κατασκευάσθηκε»,  εφόσον  αυτά 
τροποποιούνται. Τα σχέδια αυτά καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχέδια τα οποία παραδίνει ο Π.Υ. στην ΕΠΠ στα πλαίσια 
της  εκπόνησης  των  μελετών,  θα  πρέπει  να  έχουν  παραχθεί  με  τη  χρήση  κατάλληλου  λογισμικού  π.χ. AutoCad  και  θα 
υποβάλλονται  επίσης  σε  ηλεκτρονική  επεξεργάσιμη  μορφή.  Επίσης  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  στην  ΕΠΠ  όλα  τα  τεχνικά 
εγχειρίδια του προστιθέμενου εξοπλισμού. 
8.  Ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να  ενημερώνει  τη  ΔΕΥΑΗ  για  οποιαδήποτε  εξαγωγή  στοιχείων  εξοπλισμού  εκτός  των 
Εγκαταστάσεων με χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου το οποίο θα υπογράφεται πριν την εξαγωγή από το προσωπικό τόσο 
του  Π.Υ.  όσο  και  της  ΕΠΠ.  Προσωπικό  που  εξάγει  χωρίς  την  έγκριση  της  ΕΠΠ  εξοπλισμό  των  Εγκαταστάσεων, 
απομακρύνεται. 
Επίσης,  ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την  ΕΠΠ  για  τις  παραγγελίες  όλων  των  σημαντικών  ανταλλακτικών, 
απαραίτητων  για  τη  συντήρηση  των  Εγκαταστάσεων,  στις  οποίες  έχει  προβεί,  με  υποβολή  φωτοαντιγράφου  σχετικού 
εντύπου που χρησιμοποιήθηκε, εντός 3 ημερών από την γραφόμενη στο έντυπο ημερομηνία. 
9.Ο  πολυηλεκτρολύτης  που  τροφοδοτείται  κατά  την  διαδικασία  αφυδάτωσης  της  ιλύος    είναι  πολύ  υψηλής 
κατιονικότητας  και  πολύ  υψηλού  μοριακού  βάρους,  κατάλληλος  για  τα  φυγόκεντρα  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  Σε  κάθε 
περίπτωση, η επιλογή του τύπου του πολυηλεκτρολύτη  ή η αλλαγή του, θα γίνεται   μετά από ενημέρωση και έγγραφη 
έγκριση της ΕΠΠ  και κατόπιν πραγματοποίησης σχετικών δοκιμών. 
10.Απαγορεύεται  ρητά  η  δημοσιοποίηση  ή  δημοσίευση  σε  επιστημονική  ανακοίνωση  στοιχείων  καθώς  και  των 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. χωρίς προηγούμενη 
έγκριση  της  ΔΕΥΑΗ.  Επίσης  απαγορεύεται  ρητά  η  λήψη  δειγμάτων  και  η  εκπόνηση  ερευνητικών  προγραμμάτων  από 
τρίτους, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
11. Οι μονάδες που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του Π.Υ. καθώς και όλος ο εξοπλισμός που υπάρχει σε αυτές, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για  την εκτέλεση της παροχής  των υπηρεσιών για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ. 
Απαγορεύεται η χρήση από τον Π.Υ. των μονάδων, του εξοπλισμού, κτιρίων κλπ για άλλο σκοπό ή για λογαριασμό τρίτων, 
χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
 

Άρθρο 3ο :  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠ) 
1.   Η  παρακολούθηση  και  διαπίστωση  καλής  παροχής  υπηρεσιών  και  ο  έλεγχος  αυτών  ασκούνται  από  την  Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ). 
2. Η  Επιτροπή  συγκροτείται  από  ειδικούς  επιστήμονες‐τεχνικούς  της  ΔΕΥΑΗ,  οι  οποίοι  ορίζονται  από  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  της  Επιχείρησης  μετά  από  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας.  Στα  καθήκοντα  των  μελών  της  ΕΠΠ 
περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η τεχνική 
επίβλεψη, η παραλαβή και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Π.Υ. 
Η  ΕΠΠ  παρέχει  υποχρεωτικά  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία‐πληροφορίες  και  συνεργάζεται  άμεσα  με  τις  αρμόδιες 
Διευθύνσεις  και Τμήματα της ΔΕΥΑΗ.  Επίσης συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των αποβλήτων και με το 
Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ, το οποίο  είναι αρμόδιο από τον Οργανισμό Λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ για την παρακολούθηση της 
ποιότητας  των  λυμάτων  και  αποβλήτων  με  δειγματοληψίες  και  εκτέλεση  Χημικών‐Μικροβιολογικών  αναλύσεων  (οι 
οποίες μπορεί να ανατίθενται και σε Εργαστήριο εκτός ΔΕΥΑΗ). 
3.   Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Π.Υ., είναι υποχρεωμένοι να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη λειτουργία 
και συντήρηση της Εγκατάστασης οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την ΕΠΠ. Η ΕΠΠ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 
που αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη λειτουργία και συντήρηση όλων των μονάδων, στα όρια ευθύνης του Π.Υ. και 
στην ποιότητα των λυμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο. 
Η άρνηση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών, από 
οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Π.Υ., συνεπάγεται την απομάκρυνσή του, κατόπιν έγγραφης εντολής της ΔΕΥΑΗ 
προς τον Π.Υ. 
4.    Ο Π.Υ. ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την ΕΠΠ και την αρμόδια Δ/νση της 
ΔΕΥΑΗ,  σε  τακτικές  καθορισμένες  συναντήσεις  εφόσον  αυτό  ζητηθεί.  Σκοπός  των  συναντήσεων  αυτών  θα  είναι  η 
συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της απόδοσης των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αλλά και αν 
απαιτείται,  το  συντονισμό  παράλληλων  εργολαβιών  ή  και  ερευνητικών  προγραμμάτων  που  εκτελούνται  από  άλλες 
υπηρεσίες  ή  τη  ΔΕΥΑΗ  (για  τη  διεξαγωγή  των  οποίων  θα  δοθεί  έγγραφη  εντολή  της  ΔΕΥΑΗ  προς  τον  Π.Υ.),  με  τυχόν 
προϋποθέσεις για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
5. Για την ΕΠΠ θα υπάρχει στο κτίριο διοίκησης των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ διαμορφωμένο εξοπλισμένο γραφείο, στο οποίο θα 
βρίσκεται και το αρχείο‐μητρώο των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, όπως αυτό θα παραδοθεί από τη ΔΕΥΑΗ στον Π.Υ.  

Άρθρο 4ο: ΥΛΙΚΑ ‐ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ‐ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1.  Όλα  τα  υλικά  που  θα  διατεθούν  από  τον  Π.Υ.  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  είναι  κατάλληλα,  θα  είναι  της 
καλύτερης  ποιότητας,  χωρίς  βλάβες  κλπ.    Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  χρησιμοποιεί  μηχανήματα  και  υλικά  που 
ανταποκρίνονται  στους  ισχύοντες  σχετικούς  κανονισμούς,  δηλ  τις  ισχύουσες  επίσημες  προδιαγραφές  καθώς  και  τις 
προδιαγραφές του εργοδότη. 
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2.  Η  ΔΕΥΑΗ  δεν  θα  διαθέσει  κανένα  υλικό,  εκτός  των  περιπτώσεων  βλαβών  που  συνδέονται  με  εξαιρετικά  συμβάντα 
ανωτέρας βίας ή με την προσθήκη νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών για βελτίωση ή τροποποίηση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης, μετά από σχετική απόφαση και εντολή της ΔΕΥΑΗ, ως εξής: 
α)  Βλάβες  που  θα  παρουσιαστούν  κατά  τη  λειτουργία  στον  ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  και  αυτοματισμό  θα 
αναφέρονται  άμεσα  στην  ΕΠΠ,  θα  αίρονται  αμέσως  και  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  ημερολόγιο  λειτουργίας.  Η 
δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει: 

 τον Π.Υ. σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ελλιπή συντήρηση ή παράβλεψη του προσωπικού 
της μονάδας ως προς τα υλικά και την εργασία που θα απαιτηθεί. 

 τη ΔΕΥΑΗ ως προς  τα  υλικά  και    τον Π.Υ. ως  προς  την  εργασία,  σε  περίπτωση που οι  βλάβες  συνδέονται  με 
εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία). 

Διευκρινίζεται  ότι  στα υλικά που βαρύνουν  τη ΔΕΥΑΗ,  δε συμπεριλαμβάνονται  υλικά  λίπανσης  (λάδια,  λιπαντικά  κλπ). 
Επίσης  δε  συμπεριλαμβάνονται  υλικά  συντήρησης  και  αποκατάστασης  βλαβών  όπως  φίλτρα,  ρουλεμάν  φλάντζες, 
τσιμούχες,  κοχλίες,  περικόχλια,  ασφάλειες,  λυχνίες,  μεμβράνες  οργάνων  και  αισθητήρια  online  μετρητών,  περιελίξεις 
κινητήρων,  στυπιοθλίπτες,  μικροεξαρτήματα  επιστημονικών  οργάνων,  μικροαυτόματοι,  μικροδιακόπτες  ασφαλείας, 
μπουτόν,  ενδεικτικές  λυχνίες,  πυκνωτές  διόρθωσης  συνφ,  ρελαί  ,  θερμικά,  όργανα  μέτρησης  πινάκων  (βολτόμετρα, 
αμπερόμτρα κλπ),  εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων,  και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού,  λυχνίες φωτισμού εσωτερικών 
χώρων και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας,  κλπ. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά αφορούν 
σε στοιχεία  των εγκαταστάσεων είτε περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι,  που είναι  εγκατεστημένος 
στις εγκαταστάσεις ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία ανεξαρτήτως αν από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου 
του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση 
της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  
Διευκρινίζεται επίσης ότι ως εργασίες υποχρέωσης του Π.Υ. νοείται το σύνολο  των απαραίτητων εργασιών συντήρησης – 
επισκευής ‐αντικατάστασης– αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα 
ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από 
το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού 
οίκου  του  εξοπλισμού  κλπ)  και  ανεξάρτητα  αν  οι  εργασίες  γίνουν  επί  τόπου  των  εγκαταστάσεων  ή  με  μεταφορά  του 
εξοπλισμού  σε  εξωτερικά  συνεργεία.  Επίσης  ο  Π.Υ.  θα  διαθέτει  με  δικές  του  δαπάνες  οποιοδήποτε  εξοπλισμό, 
μηχανήματα ή οχήματα με τους χειριστές τους απαιτηθούν για την επισκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων .  
Η κατάταξη στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται από την ΕΠΠ  με σχετική Τεχνική Έκθεση μετά από αυτοψία και μετά 
την  υποβολή  ανάλογης  από  τον  Π.Υ.,  στην  οποία  θα  τεκμηριώνεται  πλήρως  η  αναγκαιότητα  και  σκοπιμότητα  της 
αντικατάστασης (πχ αυξημένη συχνότητα βλαβών, ασύμφορο κόστος επισκευής, απόδοση εκτός προδιαγραφών κλπ). 
Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  άμεση  αποκατάσταση  των  βλαβών  του  δομικού  και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, μετά από ενημέρωση έρευνα αγοράς ‐ κατάθεση προσφορών 
στην  ΕΠΠ  και  κατόπιν  γραπτής  έγκριση  της  ΕΠΠ,  ενώ  θα  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  στο  Ημερολόγιο  Λειτουργίας. 
Σημειώνεται  ότι  η  ΕΠΠ  μπορεί  να  εγκρίνει  ή  να  υποδείξει    άλλη  πηγή  προμήθειας  υλικών  και  ανταλλακτικών  για  την 
υλοποίηση των ανωτέρω.  
β)  Ως  προς  την  προσθήκη  νέου  εξοπλισμού  και  αυτοματισμών  για  βελτίωση  ή  τροποποίηση  της  λειτουργίας  της 
εγκατάστασης  η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τη  ΔΕΥΑΗ ως  προς  τα  υλικά  και  τον  Π.Υ.  ως  προς  την  εργασία  τοποθέτησης.  Τα 
αναλώσιμα λειτουργίας, η λειτουργία και συντήρηση των νέων μονάδων και του εξοπλισμού μετά τη θέση σε λειτουργία, 
θα βαρύνει τον Π.Υ. 
3.    Ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να  διαθέσει  όλον  τον  απαραίτητο,  μηχανολογικό  και  ηλεκτρολογικό  εξοπλισμό,  τον  εφεδρικό 
εξοπλισμό  και  ανταλλακτικά  που  περιλαμβάνονται  στους  όρους  της  παρούσης,  καθώς  και  αποθηκευτικούς  χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης οριστικό πίνακα με 
τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού που θα διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών, τουλάχιστον ισοδύναμο και με τα 
αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρει στα δικαιολογητικά συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 
Στην  κρίση  της  ΕΠΠ  είναι  η  αποδοχή  ή  όχι  της  επάρκειας  του  εξοπλισμού  και  των  μέσων  του  Π.Υ.,  χωρίς  αυτό  να 
απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων. 
Επισημαίνεται  ότι  ανεξάρτητα  από  οποιαδήποτε  σχετική  έγκριση  ή  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΠΠ,    ο  παρέχων  υπηρεσίες 
παραμένει  εξ’  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την  καταλληλότητα  του  μηχανικού,  μηχανολογικού  και  ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του Π.Υ. (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχθεί 
κατά τη διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο Π.Υ. δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης. 
Τα υλικά και μηχανήματα που επί των οποίων και διά των οποίων γίνεται η εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται από 
καθαίρεση  παλαιών,  ανήκουν  στον  Κύριο  των  εγκαταστάσεων.  Ο  Π.Υ.  οφείλει  να  παίρνει  τα  κατάλληλα  μέτρα,  για  να 
αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους.  
4. Ο  έλεγχος  της ποιότητας  εξοπλισμού,    υλικών,  ανταλλακτικών κλπ.  που ενσωματώνονται στην  εγκατάσταση,  γίνεται 
από  την  ΕΠΠ.    Ο  απαιτούμενος  μηχανικός  εξοπλισμός  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  που  θα  διατίθεται  από  τον 
ανάδοχο, πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 
Ο Π.Υ. έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών υλικών που δεν προέρχεται από το εμπόριο. Οι 
πηγές  αυτές  πριν  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  την  ΕΠΠ,    που  μπορεί  να  απαγορεύσει  τη  χρήση 
ακατάλληλων ή απρόσφορων πηγών. 
Επισημαίνεται  ότι  εάν  κατόπιν  ελέγχων  και  δοκιμών,  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στα  οικεία  άρθρα  της  παρούσας 
διακήρυξης,  διαπιστωθεί  ότι  ορισμένα  στοιχεία  των  Εγκαταστάσεων  δε  λειτουργούν  καλά  εξ’  αιτίας  κακής  χρήσης, 
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κακότεχνης  ή  ελλιπούς  συντήρησης  ή  και  κακής  ποιότητας  υλικών,  ανταλλακτικών,  λιπαντικών  κλπ.,  τότε  ο  Π.Υ. 
υποχρεούται  σε  αντικατάσταση  παντός  φθαρμένου  εξαρτήματος  ή  πλημμελώς  λειτουργούντος,  με  άλλο  και 
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.  
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι. Αν δε κατά τις δοκιμές 
αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε η ΔΕΥΑΗ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει 
τον Π.Υ. έκπτωτο. 

Άρθρο 5ο: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‐ ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ. ‐ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

1.Ο Π.Υ.  θα πρέπει  κάθε φορά που απαιτείται παραγγελία  εξοπλισμού,  ανταλλακτικών ή υλικών για  τη  λειτουργία  και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων  (τακτική και αποκατάστασης βλαβών) να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΠΠ. Επίσης προ της 
παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην ΕΠΠ για προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία (prospectus, οικονομικά 
στοιχεία,  πιστοποιητικά,  διαγράμματα,  τεχνικά  εγχειρίδια  σχέδια,  περιγραφές  κλπ.)  για  όλο  το  μηχανικό  και 
ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  που  θα  ενσωματωθεί  στις    εγκαταστάσεις.  Για  τις  αντικαταστάσεις  υπάρχοντος 
εξοπλισμού  θα  ακολουθηθεί  η  φιλοσοφία  των  προδιαγραφών  του  αρχικού  σχεδιασμού  των  εγκαταστάσεων  και  στις 
περιπτώσεις που δεν διατίθεται πλέον ο εν λόγω εξοπλισμός θα δίνεται έμφαση στην ομοιομορφία και συμβατότητα του 
προστιθέμενου εξοπλισμού. Αλλαγή του τύπου του εξοπλισμού επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 
ο υπάρχων εξοπλισμός δεν καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων και απαιτείται αναβάθμισή του.   
2. Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στη ΔΕΥΑΗ, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ. και η παραγγελία θα 
πραγματοποιείται είτε από τη ΔΕΥΑΗ είτε από τον Π.Υ., μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΠΠ. Η ΕΠΠ μπορεί να εγκρίνει ή 
να υποδείξει  άλλη πηγή προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Άρθρο 6ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις της μονάδας σε 24ωρη βάση και για 
όλες τις ημέρες του έτους με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε 
αριθμό, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.  
2. Ο Π.Υ. θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και 
κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού, στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε 
επισκευές και κατασκευές ακόμα και τις Κυριακές και αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την ΕΠΠ, 
λόγω έκτακτων περιπτώσεων.  
Επιπλέον θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για άμεσες μεταφορές μηχανημάτων ή 
υλικών. 
3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο δε Π.Υ. 
δεν  συμμορφώνεται  εντός  των  τασσόμενων  προθεσμιών  για  αποπεράτωσή  της,  καθορίζεται  δια  του  παρόντος  και 
συμφωνείται ρητά ότι η ΔΕΥΑΗ και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία δικαιούνται όπως, εκτός της 
υποβολής των ενταύθα και κατά τις νόμιμες διατάξεις προβλεπόμενων κυρώσεων, να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής 
κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. Ακόμη, θα επιβάλλεται 
στον Π.Υ.  ποινική ρήτρα  ίση προς  τη δαπάνη αποκατάστασής  των,  κρατουμένων από αυτά που  του οφείλονται  και  σε 
περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, εισπράττεται το υπόλοιπο σε βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.  

Άρθρο 7ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ‐ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Στον Π.Υ. θα παραδοθεί ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ. υποχρεούται με την έναρξη 
των εργασιών και εντός τριμήνου να συμπληρώσει‐αναθεωρήσει‐συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση ανανεωμένο –
ενοποιημένο  ΦΑΥ  όλων  των  εγκαταστάσεων,  σύμφωνα  και  με  τα  αναφερόμενα  στο  Π.Δ.  305/96,  τις 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/27.2.2001  (ΦΕΚ  5177  Β/2001),  433/19.9.2000  (ΦΕΚ  1176  Β/21.9.2000)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 
(ΦΕΚ 16Β/14.1.2003) αποφάσεις Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και με τις νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΑΥ υποβάλλεται εις διπλούν. 
Η ΕΠΠ αποφαίνεται ύστερα από έλεγχο για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των προτάσεων του Π.Υ. εντός 15μέρου 
από την υποβολή, και κατόπιν των τροποποιήσεων εγκρίνει το ΦΑΥ. Ένα αντίτυπο παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση 
ενώ το δεύτερο επιστρέφεται εγκεκριμένο και πρέπει να παραμένει στο χώρο της Εγκατάστασης, όπου θα είναι και στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Π.Υ. Την ευθύνη για τυχόν παράληψη σύνταξης‐
ενημέρωσης του ΦΑΥ έχει ο Π.Υ. 
Ο ΦΑΥ πρέπει κατά τη διάρκεια της παρούσας παροχής υπηρεσιών να αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των  υπηρεσιών  και  τις  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  που  έχουν  επέλθει.  Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δίνεται  μετά  το 
πέρας των υπηρεσιών στην αναπροσαρμογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία της εγκατάστασης, 
έτσι όπως αυτή κατασκευάστηκε. Ο ΦΑΥ τη συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και φυλάσσεται με ευθύνη του 
εργοδότη. 
2. Ο Π.Υ. οφείλει να επισημάνει έγκαιρα και εγγράφως στον Κύριο της εγκατάστασης τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται 
τόσο με τις βασικές παραδοχές της εγκατάστασης, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της λειτουργίας και συντήρησης. 
Ο Π.Υ. θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 
7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

 Την εξάλειψη κινδύνων. 

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
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 Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψής τους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 
λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

 Τις  αρχιτεκτονικές,  τεχνικές  ή/και  οργανωτικές  επιλογές  προκειμένου  να  προγραμματίζονται  οι  διάφορες 
εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Το σχεδιασμό  ενός  συστήματος  διαχείρισης  της  πρόληψης  εργασιακού  κινδύνου,  στο  οποίο  θα αναφέρονται 
συγκεκριμένα  οι  ρόλοι  και  αρμοδιότητες  των  στελεχών  διοίκησης,  καθώς  και  των  ειδικών  θεσμών  για  την 
πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφάλειας, Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας 
Επιτροπή  Ασφάλειας  και  Υγείας  των  Εργαζόμενων),  που  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία.  Επίσης  θα 
περιλαμβάνονται  οι  βασικές  διαδικασίες  ασφάλειας  και  υγείας  της  εργασίας  (π.χ.  αναφορά  εργατικών 
ατυχημάτων,  έκτακτης ανάγκης,  χρήση εκρηκτικών,  κατάρτισης προσωπικού,  ιατρικών  εξετάσεων),  καθώς και 
οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος). 

3.  Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96, Συντονιστή θεμάτων ΑΥΕ, ο οποίος 
αναλαμβάνει  την  ευθύνη  αναθεώρησης  –συμπλήρωσης  –αναπροσαρμογής  του Φακέλου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (ΦΑΥ) 
κατά το στάδιο της Λειτουργίας και Συντήρησης. Το όνομα του συντονιστή θα πρέπει να ανακοινωθεί στην ΕΠΠ της ΔΕΥΑΗ 
εντός 15μέρου από  την ημερομηνία έναρξης  της σύμβασης.  Στον συντονιστή θα ανατεθεί η  εκτέλεση  των καθηκόντων 
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  5  του  Π.Δ.  305/96  και  θα  είναι  και  ο  υπεύθυνος  Συντονιστής  θεμάτων  ΑΥΕ  για  όλες  τις 
παράλληλες εργασίες που τυχόν εκτελούνται παράλληλα  από άλλους αναδόχους στο χώρο των εγκαταστάσεων ευθύνης 
του Π.Υ.. 
4.  Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΦΑΥ ορίζονται οι εξής: 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες, που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Για εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής, που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζόμενων. 

 Μελέτες  για  κατασκευές,  διατάξεις  και  εξοπλισμούς  που  απαιτούνται  για  εργασίες  υψηλού  κινδύνου  και 
προκύπτουν  από  τις  μελέτες  (ειδικοί  τύποι  ικριωμάτων,  διατάξεις  για  πρόσδεση  κατά  την  εργασία  σε  ύψος, 
μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κλπ.). 

Το ΦΑΥ θα συνοδεύεται από όλα  τα  νομοθετικά κείμενα στα οποία  γίνεται αναφορά περί μέτρων πρόληψης και 
αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5.  Ο Π.Υ. υποβάλλει εντός τριμήνου πρόγραμμα ποιότητας παροχής υπηρεσιών (ΠΠΥ) σε δύο (2) αντίτυπα στην ΕΠΠ,  
Μια ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΥ είναι η ακόλουθη: 
Περιγραφή εργασιών 

 Έλεγχοι και Δοκιμές 

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
Χρησιμοποιούμενοι Πόροι 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Οργανόγραμμα 

 Στελέχωση  

 Αρμοδιότητες στελεχών 
Προγράμματα ενεργειών. Το λειτουργικό τμήμα του ΠΠΥ αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, καθένα από τα οποία 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα των υπηρεσιών και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες 
που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Στα προγράμματα ενεργειών: 

 Αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 Καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των  

 υπηρεσιών. 

 Καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (οδηγίες, προδιαγραφές,  

 πρότυπα, συμβατικές απαιτήσεις κλπ.). 

 Περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (όπως  

 έλεγχοι που θα γίνουν). 

 Καθαρίζονται  τα  έντυπα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  καταγραφή  των  αποτελεσμάτων  (πχ.  έντυπα 
εργαστηριακών ελέγχων, δελτία ελέγχου εργασιών) 

 Καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (όπως Π.Υ., Κύριος των εγκαταστάσεων, 
τρίτος). 
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Άρθρο 8ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Αν  ο  Π.Υ.  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ιδιαίτερα  της  τήρησης  της  ποιότητας  εκροών  ή  δεν 
συμμορφώνεται  με  τις  γραπτές  εντολές  της  ΕΠΠ  που  του  δίνονται  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  ή  το  Νόμο,  μπορεί  να 
κηρυχθεί έκπτωτος. 
2. Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση οργάνου της ύστερα από εισήγηση της ΕΠΠ, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της 
σύμβασης όταν: 

‐         Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες. 
‐        Οι παραδιδόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και   γενικά δεν 
έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 
‐         Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης 

3. Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ. εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΗ το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το 
μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ. ως έκπτωτου και της κατάπτωσης της εγγύησης, η 
ΔΕΥΑΗ  δικαιούται  να  αξιώσει  την  αποκατάσταση  κάθε  ζημίας  που  υπέστη  από   την  αθέτηση  εκ  μέρους  του  Π.Υ.  των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
4. Ο Π.Υ. 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 
διοίκησή της οργάνου και η ΔΕΥΑΗ αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι  του Π.Υ.  και δύναται να εκτελέσει  την 
υπηρεσία με άλλους παρέχοντες υπηρεσία με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 
Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή της σύμβασης. 
Επίσης  διατηρεί  το  δικαίωμα  του  προσωρινού  ή  οριστικού  αποκλεισμού  του Π.Υ.  από  μελλοντικούς  διαγωνισμούς,  με 
απόφαση  του  Δ.Σ.  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  ,   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 νομοθεσία. 
5. Ο έλεγχος των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων εκ μέρους του ΕΣΡ, σύμφωνα με τον Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.  3414/05,  είναι  διαρκής  και  εκτείνεται  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέχρι  την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. 
Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  Π.Υ.  οφείλει  να  γνωστοποιεί  στο  ΕΣΡ  οποιαδήποτε  αλλαγή  προσώπων  που 
εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου, μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αν εκδοθεί καταδικαστική 
απόφαση μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Π.Υ κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Αντικειμενική ανωτέρα βία,  την  ευθύνη  της αποδείξεως  της οποίας φέρει ο Π.Υ.,  απαλλάσσει αυτόν   των συνεπειών 
από τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

Άρθρο  9ο:  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ‐  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ‐  ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΛΥΣΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.  Σε  περίπτωση  που  συνδυασμένες  δραστηριότητες  κοινωνικών  ομάδων  δεν  επιτρέπουν  την  είσοδο  και  εργασία  των 
υπαλλήλων του Π.Υ. στις εγκαταστάσεις, ο Π.Υ. σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΗ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή 
δικαστικές  εντολές  για  να  επιστρέψουν  οι  εργασίες  στην  ομαλότητα.  Κατά  τη  διάρκεια  τέτοιας  περιόδου  ο  Π.Υ.  θα 
λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 
2. Σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του ή γενικότερων κινητοποιήσεων του προσωπικού του, 
την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσωπικό ασφαλείας κλπ., ώστε να μη διαταραχθούν οι 
διεργασίες  επεξεργασίας,  την  έχει  αποκλειστικά  ο  Π.Υ.  Επίσης  σε  περίπτωση  απεργίας  ή  στάσης  εργασίας  του 
προσωπικού  του  Π.Υ.,  μειώνεται  κατ’  αποκοπή  από  το  τίμημα  ποσό  50€/άτομο/ημέρα    ή  αντίστοιχα  το  αναλογούν 
ωρομίσθιο με βάση το ποσό αυτό, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠ προς την Οικονομική Υπηρεσία.  
3. Αν αποφασιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να 
τις συντηρεί με μειωμένο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα ζητηθεί και το πολύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή ο Π.Υ. δικαιούται αντί του μηνιαίου τιμήματος αποζημίωση που καθορίζεται στο 20% αυτού. 
4. Γενικότερα σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, διάλυσης της σύμβασης, ματαίωσης της διάλυσης ή αποζημίωσης 
του Π.Υ. λόγω διάλυσης της Σύμβασης, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 10ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ‐ΠΤΩΧΕΥΣΗ‐ΘΑΝΑΤΟΣ        

Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλων των υπηρεσιών  απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
Αν  διαπιστωθεί  καθ’  οποιονδήποτε  τρόπο ότι  έχει  γίνει  άμεση ή  έμμεση υποκατάσταση  του Π.Υ.  από άλλον,  η ΔΕΥΑΗ 
κηρύσσει έκπτωτο τον Π.Υ. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης ή θανάτου του Π.Υ. εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
σχετικές νομοθετικές διατάξεις για εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που ο Π.Υ. είναι Κοινοπραξία εταιρειών, αυτή δεν δύναται να διαλυθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν 
για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διάλυση της Κοινοπραξίας, η Κοινοπραξία κηρύσσεται έκπτωτη.  
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Αν μέλος της  κοινοπραξίας, λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας  κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή.  
Εάν μέλος της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το  χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
λόγω ανωτέρας βίας ή πτώχευσης ή 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  πρέπει  να  εγκριθεί  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της  ΔΕΥΑΗ,  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 κοινοπραξίας. 

Άρθρο 11ο: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον Π.Υ. 
Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση της απαιτούμενης ποιότητας επεξεργασίας και όλων 
των λοιπών περιβαλλοντικών όρων για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Επίσης,  ο  Π.Υ.  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιαδήποτε  ζημιά  ή  αξιώσεις  λόγω  προσωπικού  τραυματισμού, 
συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και επίσης για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να 
εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα σφάλματα 
ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστιθέντα από τον Π.Υ. ή από τρίτο, απαλλασσόμενης της 
ΔΕΥΑΗ από κάθε σχετικής ευθύνης. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, αν αυτό προβλέπεται από 
τις σχετικές διατάξεις του κράτους. 
Ακόμη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί  ΙΚΑ διατάξεις, ο Π.Υ. υποχρεούται να τον 
ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

Άρθρο 12ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

1. Ασφάλιση για υλικές ζημίες 

Ο Π.Υ, υποχρεούται να ασφαλίσει  τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ( πλήν έργου KRUGER) «κατά παντός κινδύνου»  με όριο 
αποζημίωσης ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).  Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, 
ζημίας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 
περιστατικά, λανθασμένη μελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturers risk), λανθασμένη εργασία, 
ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: ‐ Βλάβες / καταστροφές που 
προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης ‐ Βλάβες / καταστροφές από 
σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη 
περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις ακόλουθες αιτίες: α) Πολεμική επιχείρηση άλλου Κράτους κατά της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. β) Ένοπλη επανάσταση ή Λαϊκή Εξέγερση εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας. γ) Μόλυνση από 
ραδιενέργεια, ή ιονίζουσα ακτινοβολία. δ) Τις λοιπές εξαιρέσεις που περιλαμβάνει στο ασφαλιστήριο η ασφαλιστική 
εταιρία, βάσει διεθνώς αποδεκτών κανόνων.     

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους 

Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Π.Υ. για την καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για υλικές ζημιές, που μπορούν 
να συμβούν κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και 
συντήρηση της εγκατάστασης και δημιουργεί υποχρεώσεις του Π.Υ. για αποζημίωση. 

Τα εξασφαλιζόμενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις πρέπει να μην είναι μικρότερα από τα εξής:  

 Για οποιαδήποτε ζημία από ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος ή για σωματική βλάβη και θάνατο κατ’ 
άτομο: 300.000 ΕΥΡΩ 

 Για βλάβες πραγμάτων τρίτων: 100.000 ΕΥΡΩ 

 Για ομαδικό ατύχημα: 600.000 ΕΥΡΩ 

Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 1.000.000 
ΕΥΡΩ. 

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οι εξής όροι: 

α) Η ΔΕΥΑΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
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β) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. μεταβιβάζει και εκχωρεί στη ΔΕΥΑΗ 
εξαρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας στη 
ΔΕΥΑΗ ύστερα από σχετική αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση, ή άλλη ενέργεια του Π.Υ. 

γ) Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά της ΔΕΥΑΗ, των υπαλλήλων, συμβούλων 
και συνεργατών και των υπαλλήλων, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 
ηθελημένη, των προσώπων αυτών. 

δ) Η ΔΕΥΑΗ, το προσωπικό της, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι συνεργάτες της και το προσωπικό τους θεωρούνται σαν 
τρίτα πρόσωπα. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της ΔΕΥΑΗ που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

3. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί, ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς 
γραπτή ειδοποίηση στη ΔΕΥΑΗ.  

Ο Π.Υ. πρέπει να παραδίνει στη ΔΕΥΑΗ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 15 μέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος 
ασφάλισης. Διαφορετικά η ΔΕΥΑΗ, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική 
εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Π.Υ. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των υπηρεσιών από υπαιτιότητα του Π.Υ., η εγκατάσταση σε οποιαδήποτε φάση 
και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί από τη ΔΕΥΑΗ έναντι όλων των ενδεχόμενων κινδύνων, τα δε έξοδα της 
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Π.Υ. 

Άρθρο 13ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1.    Σε  περίπτωση  που  ο  Π.Υ.  επικαλείται  λόγους  ανωτέρας  βίας  (σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία),  είναι 
υποχρεωμένος  να  γνωστοποιήσει άμεσα   από  την  επέλευσή  τους στη ΔΕΥΑΗ  τα περιστατικά και  τους  λόγους που 
συνιστούν αυτή την ανωτέρα βία. 

2.  Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά,  τα οποία οφείλει  να υποβάλλει ο Π.Υ.  εντός είκοσι 
(20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. 

3.  Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους   όρους της 
σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

Άρθρο 14o: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος ενός  (1) μηνός, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και την ΕΠΠ, η οποία 
γνωμοδοτεί, έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. 

2. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή λειτουργία και η καλή 
κατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του αυτοματισμού, των εργαστηριακών οργάνων και 
γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού. 

3. Οι  δαπάνες  για  τους  ελέγχους  και  δοκιμές  της  οριστικής  παραλαβής  βαρύνουν  εξ  ολοκλήρου  τον Π.Υ.,  εκτελούμενη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των Εγκαταστάσεων 
δεν  λειτουργούν  καλώς,  εξ’  αιτίας  κακής  χρήσης,  κακότεχνης  ή  ελλιπούς  συντήρησης  ή  και  κακής  ποιότητας  υλικών, 
ανταλλακτικών,  λιπαντικών  κλπ.,  τότε  ο  Π.Υ.  υποχρεούται  σε  αντικατάσταση  παντός  φθαρμένου  εξαρτήματος  ή 
πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο κατάλληλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους. 

5. Κατά  το  διάστημα  του  1  μηνός  από  τη  λήξη  της  σύμβασης  έως  την  οριστική  παραλαβή  ο  Π.Υ.  υποχρεούται  να 
συνεργάζεται  αρμονικά  με  την  ΕΠΠ  και  με  τον  επόμενο  Π.Υ.,  αν  απαιτηθεί,  και  να  μην  παρακωλύει  την  απρόσκοπτη 
συνεχή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

6. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠ και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, αποδίδεται η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης – περαίωσης, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ. 

7. Σημειώνεται ότι σε περίπτωσης παράτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών η Οριστική Παραλαβή και η επιστροφή 
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης  γίνεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης (αρχικής, παρατάσεων). 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Αύγουστος  2019 
Ο Γενικός Δ/ντής  Οι Συντάκτες 

Χ. Παπαματθαιάκης  Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI  –  ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  για  τη  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ    ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σήμερα την  ………………… ημέρα …………………. και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ μεταξύ των: 

α)Γεωργίου  Βουρεξάκη,   Προέδρου του Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΗ και  νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΥΑΗ με Α.Φ.Μ. 090030039, 
ΔΟΥ Ηρακλείου, επί της οδού Κων/νου Χατζηγεωργιου 2, Φοινικιά Ηρακλείου και  

β)……………………………………,  εκπροσώπου  της  εταιρείας «………………………………………………»,    στην οποία ανατέθηκε η με 
την υπ’ αριθμό ………/20…..  με ΑΔΑ:………………………… απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ , με Α.Φ.Μ. ……………………………,  ΔΟΥ 
…………………….., με διεύθυνση………………………….., Τ.Κ. ………………………, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Πρόεδρος αναθέτει στον παραπάνω ανάδοχο, για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ την  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», προϋπολογισμού 1.080.000,00 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α,  με κωδικό CPV: 90420000 , τα κάτωθι: 
 

1) Το συνολικό ποσό  ανάθεσης είναι …………………………(………………….,00) ευρώ   εκτός  του ΦΠΑ. 

                   Ο χώρος παροχής των υπηρεσιών είναι οι χώροι των εγκαταστάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στα σχετικά Παραρτήματα. 

Το  χρονικό  διάστημα  παροχής  των  υπηρεσιών  είναι  είκοσι  τέσσερεις    μήνες,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της 

Σύμβασης. 

Οι  υπηρεσίες  για  την  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΝΤΛΗΣΗΣ    ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ» θα   παρέχονται ως εξής: 

Α)  Η  λειτουργία  και  η  συντήρηση  του  έργου  της  τριτοβάθμιας  επεξεργασίας  των  λυμάτων  με  βιοαντιδραστήρες 

μεμβρανών  (έργο  MBR)  επί  24ώρου  βάσεως  και  365  ημέρες  ανά  έτος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 

B) Η λειτουργία και η συντήρηση του έργου της τριτοβάθμιας  επεξεργασίας των λυμάτων με φίλτρο τύπου υφάσματος  

και  απολύμανση   UV  (έργο  ΕΟΧ)  επί 24ώρου  βάσεως  και 365  ημέρες  ανά  έτος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 

Γ)  Η  λειτουργία    του  έργου  της  συμβατικής  δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας  των  λυμάτων  με  νιτροποίηση  ‐ 

απονιτροποίηση, παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου  (έργο Kruger) επί 16ώρου βάσεως (15:30 το απόγευμα έως 07:30 

το  πρωί),  πλην  του  τμήματος  της  γραμμής  του  βιοαερίου  κατάντη  των  χωνευτών,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  επί 

24ώρου  βάσεως  κατά  τα  Σαββατοκύριακα  και  όλες  τις  επίσημες  αργίες,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  τεύχη 

δημοπράτησης. 

Δ)  Η  λειτουργία  και  η  συντήρηση  όλων  των  αντλιοστασίων  λυμάτων  της  πόλεως  του  Ηρακλείου  (15  αντλιοστάσια 

λυμάτων)  επί 24ώρου βάσεως και 365 ημέρες ανά έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.  

     3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σύμφωνες όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  –  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ‐ TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ & Δ, της με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ……../….‐….‐2019 της  

Διακήρυξης. 

4) Οι υπηρεσίες   θα πιστοποιούνται κάθε μήνα με την έκδοση  του λογ/μου εργασιών, μετά την έγκριση του οποίου 
θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

5)  Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο ανάδοχος  κατάθεσε  την  με στοιχεία  Εγγυητική  καλής  εκτέλεσης με αρ. 
…………………………….της Τραπέζης ………………….., ποσού των………………..,00€ που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας. 

 Η  εγγύηση  επιστρέφεται  δύο  (2)  μήνες  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  υπηρεσιών    και  
ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους  που μπορεί όμως να παραταθεί 
μέχρι τριμήνου  χωρίς καμιά απαίτηση του αναδόχου. 
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6)Εάν ο ανάδοχος δεν  παραδώσει ή ολοκληρώσει τις υπηρεσίες που του ανατέθηκαν  στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 
παράτασης που ενδεχομένως  του δοθεί ή δεν ολοκληρώσει  τις  επισκευαστικές  εργασίες,  όπως έχουν προβλεφθεί στις 
Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  στη  Διακήρυξη,  τότε    σύμφωνα  με  τα  άρθρα  206,208,209  και  211  του  Ν.4412/2016 
κηρύσσεται  έκπτωτος  βάσει  του  άρθρου 203  του Ν.4412/2016    και  επιβάλλονται  σε  βάρος  του  όλες  οι  κυρώσεις  που 
αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο και στο άρθρο 5.2 των όρων της Διακήρυξης. 

7)Για  την  επίλυση  των  τυχόν  διαφορών  που  θα  προκύψουν  μετά  την  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης,  έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 205 του ν.4412/2016 ,ως άρθρο 5.4 των όρων της Διακήρυξης. 

8)Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  τμηματικά  μετά    το  πρωτόκολλο  παραλαβής  ,  με  την  έκδοση  χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, ως άρθρο 200 παρ.2α και παρ.3 ν.4412/2016, 
ως άρθρο 5.1 των όρων της Διακήρυξης     . 

9)Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών 

  του Ν.4412/2016 καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ……../…..‐…….‐2019  διακήρυξης,  

της ……/20….   με ΑΔΑ: ……………………………….απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του αναδόχου. 

10) Ο ανάδοχος   υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

11)  Οι  όροι  της  με  ΑΡ.ΠΡΩΤ:  ………../…..‐…..‐2019    διακήρυξης,  της  ……./2019  απόφασης  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΗ,  με 
ΑΔΑ:……………………………  των  όρων  της  διακήρυξης  και  της ……………/20….  με  ΑΔΑ: ………………..απόφασης  κατακύρωσης 
τους οποίους ο ανάδοχος  αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης. 

12) Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, θεωρείται ισχύουσα από την ημερομηνία του παρόντος  και 
ολοκληρώνεται ως άρθρο 202 του ν.4412/2016.   

Η  τιμολόγηση  θα  γίνεται  με  την  ολοκλήρωση  της  κάθε  γεώτρησης  και  θα  βαρύνει  το  Κ.Α.  62.07.0156    και  τίτλο 
«Λειτουργία  και  συντήρηση  επέκτασης  βιολογικού  καθαρισμού»,  με  ποσό  ………………………………………(………………….,00)  
ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α.  και  τον  Κ.Α    54.00.6024  με  τίτλο  Φ.Π.Α  Δαπανών  24%  με    ποσό  ……………………………ευρώ 
(………………….,00) ευρώ του  προϋπολογισμού. 

  Με  τη ………./2019  με ΑΔΑ: …………………………….        απόφαση  του  Δ.Σ  έχει  ψηφιστεί  η  ΠΑΥ ……../2019  εις  βάρος  του 
προϋπολογισμού του έτους 2019. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΔΕΥΑΗ  Για τον ανάδοχο 

 

Ο Πρόεδρος 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ 

 

 

 

Χωρίς καμιά Επιφύλαξη 

…………………………………………………… 
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