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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.457,60 € (µε ΦΠΑ 24%) 

 
Κ.Α. 25.6162.002 
CPV  71356100-9 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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Παροχή Υπηρεσιών: 

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, συντήρησης, 
ρύθµισης και παρακολούθησης συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου νερού του ∆ήµου Ιάσµου.» 

 
Προϋπολογισµός: 11.457,60€ µε Φ.Π.Α. 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2020 

 Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ   Κ. Α. 25.6162.002 
 

CPV 71356100-9 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ο ∆ήµος Ιάσµου, έχοντας σε προτεραιότητα την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας όσο αφορά 

το πόσιµο νερό που παρέχει στους δηµότες του, προτίθεται να αναθέσει εργασίες για την 

χλωρίωση του πόσιµου νερού στις δεξαµενές του ∆ήµου καθώς και έλεγχο τον συστηµάτων 

χλωρίωσης.  

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η εργασία 

 

Γενικά: 

Το νερό των γεωτρήσεων και των πηγών περιέχει µικροοργανισµούς και άλλα οργανικά 

στοιχεία που παρασύρονται κατά τη µεταφορά του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Κάποιοι από 

τους µικροοργανισµούς αυτούς είναι παθογόνοι και µπορούν να προκαλέσουν ήπιες µορφές 

προσωρινών διαταραχών στην υγεία. Για το λόγο αυτό το πόσιµο νερό είναι απαραίτητο να 

απολυµαίνεται προτού καταναλωθεί.  

Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος απολύµανσης είναι η χλωρίωση. Το χλώριο είναι ένα ισχυρά 

οξειδωτικό (απολυµαντικό) µέσο το οποίο δρα άµεσα και γρήγορα, καταπολεµώντας τους 

παθογόνους µικροοργανισµούς (κολοβακτηρίδια, βακτηριοειδή, εντερόκοκκους κ.λ.π.) που 

πιθανών έχουν εισχωρήσει στο νερό.  

Η ποσότητα του χλωρίου που αναµιγνύεται µε το νερό πρέπει να ελέγχεται, προκειµένου να 

αποφευχθούν αντίθετα αποτελέσµατα.  

Η µέθοδος της απολύµανσης που εφαρµόζεται στις δεξαµενές ∆ήµου Ιάσµου  είναι χλωρίωση 

µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 

 

Συστήµατα Χλωρίωσης: 

Τα συστήµατα χλωρίωσης που είναι τοποθετηµένα στις δεξαµενές του ∆ήµου και θα 

ελέγχονται από τον ανάδοχο, είναι δύο τύπων: 

Α) Συστήµατα χλωρίωσης πόσιµου νερού 12 V, τα οποία αποτελούνται από: 

• Ηλιακό πάνελ (φωτοβολταϊκών) ισχύος 80 Watt 

• Αυτόµατη ∆οσοµετρική αντλία 12 Volt µε auto -stop, ενός (1) λίτρου σε πίεση 15 bar. 

• Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα για αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία 
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• Σταθεροποιητή – Ρυθµιστή τάσεως 12 Volt 10A, για την προστασία µεταβολής της 

ηλεκτρικής τάσης, ώστε να µην απορυθµίζεται η λειτουργία της δοσοµετρικής αντλίας µε 

συνέπεια την αποσταθεροποίηση της χλωρίωσης του νερού 

• Συσσωρευτή 12 volt, 120 Ah 

• ∆οχείο Αποθήκευσης Υποχλωριώδους Νατρίου 

Β) Συστήµατα χλωρίωσης πόσιµου νερού 220 V, τα οποία αποτελούνται από: 

• Αυτόµατη ∆οσοµετρική αντλία 220 Volt µε auto -stop, ενός (1) λίτρου σε πίεση 15 

bar. 

• ∆οχείο Αποθήκευσης Υποχλωριώδους Νατρίου 

 

Η εργασία περιλαµβάνει: 

Την πλήρη, άρτια και ασφαλή Παροχή της Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ», 

δηλαδή την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία των συστηµάτων χλωρίωσης, τη ρύθµιση 

τους µε βάση τις µετρήσεις υπολειµµατικού χλωρίου, τη συντήρηση τους και την 

αποκατάσταση τυχών βλαβών, καθώς και την πλήρωση των δοχείων αποθήκευσης 

υποχλωριώδους νατρίου όταν αυτό απαιτείται. 

Η παρακολούθηση των συστηµάτων χλωρίωσης θα γίνεται από πιστοποιηµένο συνεργείο 

δηλαδή ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να συµµορφώνεται µε το πρότυπο ISO 

9001:2015 µε αντικείµενο την Επεξεργασία & απολύµανση  νερού. 

Οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για εκτέλεση ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της 

δηµόσιας υγείας µε την παροχή καθαρού και υγιεινού νερού προς τους δηµότες του, είναι οι 

κάτωθι:  

1. Παρακολούθηση, ρύθµιση και συντήρηση των συστηµάτων χλωρίωσης στις δεξαµενές ή 

τα αντλιοστάσια του ∆ήµου, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή συγκέντρωση υπολειµµατικού 

χλωρίου στο πόσιµο νερό. Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση υλικών εξοπλισµού 

για την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων, η δαπάνη για την προµήθεια βαρύνει τον ∆ήµο, 

(εκτός από αντικατάσταση σωλήνων αναρρόφησης και κατάθλιψης, ανταλλακτικά βαλβίδων 

και φίλτρων), ενώ η µεταφορά και τοποθέτησή τους τον Ανάδοχο. 

2. Έλεγχος της ορθής και συνεχούς λειτουργίας τους και υποβολή προτάσεων για βελτίωση 

της αποδοτικότητας των ήδη εγκαταστηµένων συστηµάτων. 

3. Πλήρωση των δεξαµενών αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Η προµήθεια βαρύνει 

τον ∆ήµο Ιάσµου, ο οποίος έχει υποχρέωση να διαθέτει αποθηκευµένο υποχλωριώδες νάτριο, 

ενώ η µεταφορά και τοποθέτηση βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Σηµείωση: Ο ανάδοχος υποχρεωτικά θα διατηρεί έντυπο παραλαβής-παράδοσης του 

υποχλωριώδους νατρίου από την ορισθείσα αποθήκη του ∆ήµου, ώστε να ελέγχεται η 

ποσότητα που χρησιµοποιείται.  

4. Ο εξοπλισµός χλωρίωσης του πόσιµου νερού θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά 

καθηµερινά επί 24ώρου προκειµένου να εξασφαλίζεται ικανοποιητική συγκέντρωση 

υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό (0,2 mg/lit) . 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί βιβλίο - ηµερολόγιο εργασιών όπου θα 

καταγράφονται αναλυτικά οι επισκέψεις, η ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου που 

τοποθετείται σε κάθε σύστηµα, η ώρα τοποθέτησης, παρατηρήσεις, ενδεχόµενες βλάβες που 

παρουσιάζονται στην λειτουργία τους και τα απαιτούµενα υλικά για την αποκατάστασή τους. 
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Ιδίως στην περίπτωση που κάποιο σύστηµα χλωρίωσης δεν λειτουργεί και απαιτείται 

αντικατάσταση υλικών-εξοπλισµού, µεριµνεί για την άµεση ενηµέρωση των υπηρεσιών του 

∆ήµου ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη προµήθεια εκτός από αντικατάσταση σωλήνων 

αναρρόφησης και κατάθλιψης, ανταλλακτικά βαλβίδων και φίλτρων. 

6. Ο αριθµός των ελέγχων και επισκέψεων σε κάθε δεξαµενή ορίζεται σε τρείς (3) µηνιαίως 

εκτός αν παραστεί έκτακτη ανάγκη για συχνότερες. 

7. Μέτρηση του υπολειµµατικού χλωρίου ανά 10 ηµέρες (3 φορές µηνιαίως) σε κάθε 

οικισµό. Θα τηρείται ειδικό βιβλίο µε µετρήσεις υπολειµµατικού χλωρίου (ηµεροµηνία, ώρα, 

θέση δείγµατος) από κεντρικά σηµεία κάθε οικισµού της περιοχής υδροδότησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι υπάρχει υπολειµµατικό χλώριο στα άκρα του δικτύου σε συγκέντρωση 0,2 

mg/lit. 

Στα έξοδα περιλαµβάνεται και η µεταφορά στις υδατοδεξαµενές, γεωτρήσεις και στους 

οικισµούς, του προσωπικού, των υλικών (αντικατάσταση σωλήνων αναρρόφησης και 

κατάθλιψης, ανταλλακτικά βαλβίδων φίλτρων), καθώς και η εργασία παρακολούθησης, 

ρύθµισης και συντήρησης των συστηµάτων. 

Η εργασία θα εκτελεσθεί στις δεξαµενές πόσιµου ύδατος όπως αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί . 

Η χρονική διάρκεια της εργασίας ως ανωτέρω αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του 

συµφωνητικού ανάληψης της υπηρεσίας µε ισχύ για δώδεκα (12) µήνες. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τις συµβατικές του υποχρεώσεις, τις 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισµούς για την πρόληψη 

ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη µέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά και πάντοτε µε τις 

απαιτούµενες προφυλάξεις ασφαλείας. 

Ο προϋπολογισµός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.457,60 € µε Φ.Π.Α. 

24% και θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. 25-6162.002 του έτους 2019  CPV 71356100-9. 

Οι αντίστοιχες εργασίες  θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής εργασιών του  

∆ήµου Ιάσµου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Α/Α Υ∆ΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΙΑΣΜΟΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

2 ΑΜΑΞΑ∆ΕΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

3 ΚΟΠΤΕΡΟ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

4 ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 
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5 ΣΩΣΤΗΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

6 ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ - ΜΙΣΧΟΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

7 ΑΣΩΜΑΤΗ - ΘΑΜΝΑ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

8 ΛΗΝΟΣ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

9 ∆ΥΜΗ - ΦΩΛΙΑ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

10 ∆ΙΑΛΑΜΠΗ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

11 ΣΑΛΠΗ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

12 ΓΑΛΗΝΗ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

13 ΜΩΣΑΪΚΟ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(220 V) 

14 ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Ρεύµα 

(12 V) 

15 ΑΜΒΡΟΣΙΑ 
Σύστηµα Χλωρίωσης µε Φ/Β         

(12 V) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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Παροχή Υπηρεσιών: 

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, συντήρησης, 
ρύθµισης και παρακολούθησης συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου νερού του ∆ήµου Ιάσµου.» 

 
Προϋπολογισµός: 11.457,60€ µε Φ.Π.Α. 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2020 

 Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ   Κ. Α. 25.6162.002 
 

CPV 71356100-9 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ  

(€) 

1 

Συντήρηση, ρύθµιση 
και παρακολούθηση 
συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου 
νερού ∆ήµου Ιάσµου 

Μήνες 12 770,00 9.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.240,00 

ΦΠΑ 24%: 2.217,60 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.457,60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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Παροχή Υπηρεσιών: 

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, συντήρησης, 
ρύθµισης και παρακολούθησης συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου νερού του ∆ήµου Ιάσµου.» 

 
Προϋπολογισµός: 11.457,60€ µε Φ.Π.Α 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2020 

 Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ   Κ. Α. 25.6162.002 
 

CPV 71356100-9 
 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010» Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» 

2. της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.),όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/16  

3. της παρ. του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ,όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 . 

4.  των άρθρων 116, 118, και 120 του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Προϋπολογισµός  

2. Συγγραφή υποχρεώσεων 

3. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 3: Εργασία 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΙΑΣΜΟΥ» δηλαδή: 

1. Παρακολούθηση, ρύθµιση και συντήρηση των συστηµάτων χλωρίωσης στις δεξαµενές 

ή τα αντλιοστάσια του ∆ήµου, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή συγκέντρωση 

υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό. Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση 

υλικών εξοπλισµού για την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων, η δαπάνη για την προµήθεια 

βαρύνει τον ∆ήµο, εκτός από αντικατάσταση σωλήνων αναρρόφησης και κατάθλιψης 

,ανταλλακτικά βαλβίδων και φίλτρων, ενώ η µεταφορά και τοποθέτησή τους τον Ανάδοχο. 
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2. Έλεγχος της ορθής και συνεχούς λειτουργίας τους και υποβολή προτάσεων για 

βελτίωση της αποδοτικότητας των ήδη εγκαταστηµένων συστηµάτων. 

3. Πλήρωση των δεξαµενών αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Η προµήθεια βαρύνει 

τον ∆ήµο Ιάσµου, ο οποίος έχει υποχρέωση να διαθέτει αποθηκευµένο υποχλωριώδες νάτριο, 

ενώ η µεταφορά και τοποθέτηση βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Σηµείωση: Ο ανάδοχος υποχρεωτικά θα διατηρεί έντυπο παραλαβής-παράδοσης του 

υποχλωριώδους νατρίου από την ορισθείσα αποθήκη του ∆ήµου, ώστε να ελέγχεται η 

ποσότητα που χρησιµοποιείται.  

4. Ο εξοπλισµός χλωρίωσης του πόσιµου νερού θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά 

καθηµερινά επί 24ώρου προκειµένου να εξασφαλίζεται ικανοποιητική συγκέντρωση 

υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό (0,2 mg/lit) . 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί βιβλίο - ηµερολόγιο εργασιών όπου θα 

καταγράφονται αναλυτικά οι επισκέψεις, η ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου που 

τοποθετείται σε κάθε σύστηµα, η ώρα τοποθέτησης, παρατηρήσεις, ενδεχόµενες βλάβες που 

παρουσιάζονται στην λειτουργία τους και τα απαιτούµενα υλικά για την αποκατάστασή τους. 

Ιδίως στην περίπτωση που κάποιο σύστηµα χλωρίωσης δεν λειτουργεί και απαιτείται 

αντικατάσταση υλικών-εξοπλισµού, µεριµνεί για την άµεση ενηµέρωση των υπηρεσιών του 

∆ήµου ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη προµήθεια εκτός από αντικατάσταση σωλήνων 

αναρρόφησης και κατάθλιψης, ανταλλακτικά βαλβίδων και φίλτρων. 

6. Ο αριθµός των ελέγχων και επισκέψεων σε κάθε δεξαµενή ορίζεται σε τρείς (3) 

µηνιαίως εκτός αν παραστεί έκτακτη ανάγκη για συχνότερες. 

7. Μέτρηση του υπολειµµατικού χλωρίου ανά 10 ηµέρες (3 φορές µηνιαίως) σε κάθε 

οικισµό. Θα τηρείται ειδικό βιβλίο µε µετρήσεις υπολειµµατικού χλωρίου (ηµεροµηνία, ώρα, 

θέση δείγµατος) από κεντρικά σηµεία κάθε οικισµού της περιοχής υδροδότησης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι υπάρχει υπολειµµατικό χλώριο στα άκρα του δικτύου σε συγκέντρωση 0,2 

mg/lit. 

 

β) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.457,60 € µε Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την πίστωση µε 

Κ.Α. 25-6162.002 του έτους 2020. 

 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι στους οικισµούς του ∆ήµου, όπως αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. 

 

Άρθρο 5: Πρωτόκολλο Παραλαβή εργασιών  

Το πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου  

όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωµής 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Τµηµατικά, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών ή 

εφάπαξ µε την ολοκλήρωση των εργασιών και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 

οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η 

σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου 

της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή 

παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, 

κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.    

 

Άρθρο 12: Ατυχήµατα και ζηµιές 

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 

ασφαλίζουν σ’ αυτό το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτούς. Στις περιπτώσεις έργων 

που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν 

την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η 

ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να το ασφαλίσει σε µια από τις 

αναγνωρισµένες από το δηµόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που 

καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά και η εισφορά 

ασφαλισµένου βαρύνουν αυτόν. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης 

µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς µε αποζηµιώσεις για 

ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα µεταφορικά µέσα σε 

ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως 

κοινωφελή έργα 

 

 

Άρθρο 13: Γνώση συνθηκών  

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του 

κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες των εργασιών δηλαδή την θέση του 

έργου και των µελών αυτού, τις µεταφορές που απαιτούνται µε κάθε µέσο, την διάθεση 

διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής 

οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, 

τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευµάτων και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές 
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συνθήκες, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και που µπορούν να επηρεάσουν το κόστος 

των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε 

περίπτωση υποχρεούται να συµµορφωθεί. 

 

 
 

 
 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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Παροχή Υπηρεσιών: 

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, συντήρησης, 
ρύθµισης και παρακολούθησης συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου νερού του ∆ήµου Ιάσµου.» 

 
Προϋπολογισµός: 11.457,60€ µε Φ.Π.Α. 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2020 

 Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ   Κ. Α. 25.6162.002 
 

CPV 71356100-9 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η      Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η      Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της µελέτης 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΜΣΟΥ» 

απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό εργασιών 11.457,60 € µε Φ.Π.Α. 

24%. 

 

Άρθρο 2ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Βιβλίο - ηµερολόγιο εργασιών όπου θα 

καταγράφονται αναλυτικά οι επισκέψεις, η ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου που 

τοποθετείται σε κάθε σύστηµα, η ώρα τοποθέτησης, παρατηρήσεις, ενδεχόµενες βλάβες που 

παρουσιάζονται στην λειτουργία τους και τα απαιτούµενα υλικά για την αποκατάστασή τους. 

Ιδίως στην περίπτωση που κάποιο σύστηµα χλωρίωσης δεν λειτουργεί και απαιτείται 

αντικατάσταση υλικών-εξοπλισµού, µεριµνεί για την άµεση ενηµέρωση των υπηρεσιών του 

∆ήµου ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη προµήθεια εκτός από αντικατάσταση σωλήνων 

αναρρόφησης και κατάθλιψης , ανταλλακτικά βαλβίδων και φίλτρων. 

 

Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι οι µετρήσεις του υπολειµµατικού χλωρίου ανά 10 ηµέρες (3 

φορές µηνιαίως) σε κάθε οικισµό. Θα πρέπει να τηρείται ειδικό βιβλίο µε µετρήσεις 

υπολειµµατικού χλωρίου (ηµεροµηνία, ώρα, θέση δείγµατος) από κεντρικά σηµεία κάθε 

οικισµού της περιοχής υδροδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει υπολειµµατικό 

χλώριο στα άκρα του δικτύου σε συγκέντρωση 0,2 mg/lit. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την αποτελεσµατική και ακίνδυνη για τη 

δηµόσια υγεία εφαρµογή των εργασιών. 

 

Άρθρο 4ο: Ειδικές δαπάνες, βαρύνουσες τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος της εργασίας θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν: 

• Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή µισθοί, 

ηµεροµίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και 

εξαιρέσιµες ηµέρες για την εµπρόθεσµη περαίωση της εργασίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για 
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τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταµείων, δώρα 

εορτών, επίδοµα και ηµεροµίσθια αδείας, αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων κλπ, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Όλες οι δαπάνες µεταφοράς, εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως οποιουδήποτε 

υλικού εξοπλισµού για την εξασφάλιση πλήρους λειτουργίας του συστήµατος χλωρίωσης. Η 

δαπάνη προµήθειας των υλικών, εκτός από αντικατάσταση σωλήνων αναρρόφησης και 

κατάθλιψης ,ανταλλακτικά βαλβίδων και φίλτρων, συµπεριλαµβανοµένου του 

υποχλωριώδους Νατρίου βαρύνουν τον ∆ήµο. 

• Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους εργασίας (δεξαµενές – 

γεωτρήσεις –οικισµούς). 

• Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του αναδόχου και του προσωπικού 

ή τρίτων. 

• Όλες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, για τους κάθε φύσεως 

φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων 

• Τέλος κάθε νόµιµη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των 

εργασιών. 

 

Άρθρο 5ο : Ώρες εργασίας 

Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών 

καταστάσεων ο εργολάβος υποχρεούται να εργαστεί ακόµα και υπερωριακά, κατά τις 

Κυριακές και Εορτές εφόσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία. Στην 

περίπτωση αυτή καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση δε θα γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 6ο : Προσωπικό 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ειδικευµένο 

και πεπειραµένο. 

Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε τεχνίτη κ.λ.π. εφόσον 

αυτός δεν κατέχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την πείρα προσόντα, για κανονική 

εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε η είναι απειθής, προκλητικός κ.λ.π. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΙΑΣΜΟΣ, 03/02/2020 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΚΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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Παροχή Υπηρεσιών: 

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας, συντήρησης, 
ρύθµισης και παρακολούθησης συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου νερού του ∆ήµου Ιάσµου.» 

 
Προϋπολογισµός: 11.457,60€ µε Φ.Π.Α. 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2020 

 Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ   Κ. Α. 25.6162.002 
 

CPV 71356100-9 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ  

(€) 

1 

Συντήρηση, ρύθµιση 
και παρακολούθηση 
συστηµάτων 
χλωρίωσης πόσιµου 
νερού ∆ήµου Ιάσµου 

Μήνες 12   

  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

  
ΦΠΑ 24%: 

 

  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

 
 
 Ίασµος …../…/2020 

Ο Προσφέρων 
 


