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Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ  Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ  

α. Θέζη έπγος 

Γήκνο νπθιίνπ, Γ.Κ. ΟΤΦΛΗΟΤ- Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ 

 β. Πεπιγπαθή θςζικού ανηικειμένος 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο δηάξθεηαο 12 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: 

Α) Ζ εκεξήζηα παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ Βηνινγηθνχ ηαζκνχ ηνπ νηθηζκνχ νπθιίνπ (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) 

θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.  

Β) Ζ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Λ. 

νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε 

εκεξνκελία, νη εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ. 

Γ) Ζ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη ηα 

νξηδφκελα απφ ηε θεηκέλε λνκνζεζία φξηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο εξγαζηψλ είλαη 74.399,89 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 

(24%), ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε Σ..Τ. θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο ηερληθνχ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο θαη ηηο Γηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

νπθιί,  17-7-2017 

Θεσξήζεθε       H πληάμαζα 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
 

      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο             Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΔΝΓΔΗΞΖ  ΔΡΓΑΗΩΝ Α/Σ Μ/Μ 
Ποζό-
ηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1. 

Ζκεξήζηα παξαθνινχζεζε ηεο 
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 
Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ 
δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ. 

1 
Μεληαία 
δαπάλε 

12 1.667,12 20.005,47 

2. 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ 
δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ. Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

2 
Μεληαία 
δαπάλε 

12 2.142,87 25.714,44 

3. 

Δθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, θαηαγξαθή 
θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 
θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη 
ηα νξηδφκελα απφ ηε θεηκέλε 
λνκνζεζία φξηα εθξνήο ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

3 
Μεληαία 
δαπάλε 

12 1.190,00 14.280,00 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 59.999,91 

 Φ.Π.Α. 24% 14.399,98 

 ΤΝΟΛΟ 74.399,89 

νπθιί,  17-7-2017 

Θεσξήζεθε       H πληάμαζα 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
 

      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο            Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
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Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο  Σ Η Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο  Δ Ρ Γ Α  Η Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ  1ο      

Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ εκεξήζηα παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φινπ 

ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

(Μεληαία δαπάλε) 

Σηκή εθαξκνγήο :  Υίιηα εμαθφζηα εμήληα επηά επξψ θαη δψδεθα ιεπηά …………..(1.667,12 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο      

Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία, νη εξγαζίεο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξψλ, ησλ πξνο επηζθεπή 

κεραλεκάησλ ζηα ζπλεξγεία επηζθεπψλ,  ελψ δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δ.Δ.Λ., ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ηπρφλ επηζθεπψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα 

γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. 

(Μεληαία δαπάλε) 

Σηκή εθαξκνγήο :  Γχν ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα δχν επξψ……………………….…(2.142,87 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο      

Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, ηε 

θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηε θεηκέλε λνκνζεζία φξηα εθξνήο ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ησλ θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ απφ 

πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα. 

(Μεληαία δαπάλε) 

Σηκή εθαξκνγήο :  Υίιηα εθαηφλ ελελήληα επξψ………………………….………….…(1.190,00 €) 

νπθιί,  17-7-2017 

Θεσξήζεθε       H πληάμαζα 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 

Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο         Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
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Σ Η Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο   Μ E Λ Δ Σ Ζ  

 

Άπθπο 1o (σεη. ΖΛΜ 001): Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ εκεξήζηα παξαθνινχζεζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ 

έξγσλ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Τπνινγηζκφο ζε ηζνδχλακεο εξγαηνψξεο 

απαζρφιεζεο 

Αλάιπζε άξζξνπ: 
 
Πεξηγξαθή Μ/Μ Πνζφηεηα Σηκή Γαπάλε 
 
α) σεη. ΖΛΜ 001 
Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο Δξγαηνψξα 108,82 15,32 1.667,12 
 
ύνολο 

 
 

 
 

 
 

 
1.667,12 

(Μηνιαία δαπάνη) 

Σιμή εθαπμογήρ :  Υίιηα εμαθφζηα  εμήληα επηά επξψ θαη δψδεθα ιεπηά………... … (1.667,12€) 

 

Άπθπο 2o (σεη. ΖΛΜ 003):  Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο 

ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία, νη εξγαζίεο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξψλ, ησλ πξνο επηζθεπή 

κεραλεκάησλ ζηα ζπλεξγεία επηζθεπψλ,  ελψ δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δ.Δ.Λ., ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη ηπρφλ επηζθεπψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα 

γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. Τπνινγηζκφο ζε ηζνδχλακεο εξγαηνψξεο απαζρφιεζεο. 

α) σεη. ΖΛΜ 003 
Σερλίηεο Δξγαηνψξα 57,00 19,86 1.132,02 
 
β) σεη. ΖΛΜ 002 
Βνεζφο - εηδηθεπκέλνο εξγάηεο Δξγαηνψξα 60,027 16,84 1.010,85 
 
ύνολο 

 
 

 
 

 
 

 
2.142,87 

 

(Μηνιαία δαπάνη) 

Σιμή εθαπμογήρ :   

Γχν ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα δχν επξψ θαη νγδφληα επηά ιεπηά…… (2.142,87€) 

 

Πεξηγξαθή 
Αλάιπζε άξζξνπ: 

Μ/Μ Πνζφηεηα Σηκή Γαπάλε 
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Άπθπο 3o (σεη. ΖΛΜ 003): Μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, ηε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηε 

ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηε θεηκέλε 

λνκνζεζία φξηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Τπνινγηζκφο κε ηζνδχλακεο 

εξγαηνψξεο απαζρφιεζεο. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ησλ θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ απφ 

πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα. 

Αλάιπζε άξζξνπ: 
 
Πεξηγξαθή Μ/Μ Πνζφηεηα Σηκή Γαπάλε 
 
α) σεη. ΖΛΜ 003 
Σερλίηεο Δξγαηνψξα 55,621 19,86 1.104,63 
 
β) Κόζηορ θςζικοσημικών αναλύζεων Μήλαο 1,00 85,37 85,37 
 
ύνολο 

 
 

 
 

 
 

 
1.190,00 

 

(Μηνιαία δαπάνη) 

Σιμή εθαπμογήρ :  Υίιηα εθαηφλ  ελελήληα  επξψ ………….………………….……… (1.190,00 €) 

 

 νπθιί,  17-7-2017 

Θεσξήζεθε       H πληάμαζα 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
 

      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο      Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
 

****οι ηιμέρ έσοςν ληθθεί από ηα αναλςηικά ηιμολόγια για Ηλεκηπομησανολογικά Έπγα  για ηο 3ο ηπίμηνο ηος 

2012. Έσος ν ληθθεί ςπότη και ηα αναλςηικά ηιμολόγια ηος 1
ος

 ηπιμήνος 2015, όπος οι ηιμέρ ηος υπομιζθίος είναι 

μεγαλύηεπερ, όμυρ κπίθηκε επαπκέρ οι ηιμέρ εθαπμογήρ να διαηηπηθούν ζηα επίπεδα ηος 3
ος

 ηπιμήνος ηος 2012. 

ηιμέρ για ηο ηιμολόγιο ηηρ ΕΕΛ Σοςθλίος  για ηον Ανειδίκεςηο επγάηη (ΗΛΜ 001), ηον βοηθό (ΗΛΜ 002) και ηον 

Τεσνίηη (ΗΛΜ 003). 

Το link για ηο παπαπάνυ ηιμολόγιο είναι http://sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=48&pID=11 

Είναι η ιζηοζελίδα ηος ΣΑΤΕ (Πανελληνίος Σςνδέζμος Τεσνικών Εηαιπειών) οι οποίοι όπυρ θα δείηε απο ηο Link 

ηα βπίζκοςν απο ηην ιζηοζελίδα ηηρ ΓΓΔΕ 

Είναι ηα ηπία ππώηα άπθπα ηος ηιμολογίος (001,002,003) 

Αναλςηικά ο ςπολογιζμόρ ηυν παπαπάνυ υπομιζθίυν μποπεί να γίνει από ηοςρ  πίνακερ  ηυν ημεπομιζθίυν και 

υπομιζθίυν για ηα δημοζία έπγα πος επιζςνάπηονηαι: 

υπομίζθιο επγάηη (001) =  

= 62,99 (ημεπομίζθιο) x(1,1358 ) (πποζαύξηζη 1) x (1,65891) (πποζαύξηζη 2) /7,75= 15,32 εςπώ/ώπα  

υπομίζθιο βοηθού  (002) =  

= 69,28 (ημεπομίζθιο) x(1,1358 ) (πποζαύξηζη 1) x (1,65891) (πποζαύξηζη 2) /7,75= 16,84 εςπώ/ώπα 

υπομίζθιο ηεσνίηη  (003) =  

= 81,71 (ημεπομίζθιο) x(1,1358 ) (πποζαύξηζη 1) x (1,65891) (πποζαύξηζη 2) /7,75= 19,86 εςπώ/ώπα  

 

 

http://sate.gr/html/timologia.aspx?&menuID=48&pID=11
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

( Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ  )  

 

 

ΔΡΓΑΗΑ: «ςνηήπηζη και Λειηοςπγία 
Βιολογικού ηαθμού οςθλίος» 

CPV: 90481000-2 
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Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ    Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ   

Δ Η Γ Η Κ Ο Η   Σ Δ Υ Ν Η Κ Ο Η   Ο Ρ Ο Η  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΗ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΩΝ  Δ.Δ.Λ.   

ηελ μηνιαία εξγαηηθή δαπάλε ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, επηηήξεζεο θαη 

επίβιεςεο, ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Δ.Δ.Λ., 

θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Α. Όιεο νη εξγαηηθέο δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ 

θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

ησλ Δ.Δ.Λ. 

Β. Κάζε εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ επί ηφπνπ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ Δ.Δ.Λ. θαη ηελ ηνπνζέηεζε εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε δηάηαμεο, φπσο θαη ε ρξήζε αλπςσηηθψλ 

κεραλεκάησλ θαη ηα έμνδα κεηαθνξψλ ησλ πξνο επηζθεπή κεραλεκάησλ ζηα ζπλεξγεία 

επηζθεπψλ. 

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Δ.Δ.Λ., ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, θαζψο θαη 

ηπρφλ επηζθεπψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί θαη λα ξπζκίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ κε 

πξνζσπηθφ επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θ.ι.π., θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηθαλφ ζε 

αξηζκφ γηα ηελ λφκηκε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Θα πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, λα έρεη ζε εηνηκφηεηα εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν 

επηζθεπψλ θαη θαηαζθεπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη εμνπιηζκνχ επαλδξσκέλν κε 

έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνβαίλεη ζε επηζθεπέο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα 

δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ απείζαξρνπ ή θαη κε ηίκηνπ 

κέινπο ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πξνζψπσλ κε άιια πνπ ζα ακείβνληαη απφ ην Γήκν ζε 

βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα ζπλαληηέηαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν κε ηνπο αξκφδηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζε θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. 



13 

 

θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Ο Γήκνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη 

ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν γη' απηφ πξνζσπηθφ. 

Σνλ πξψην κήλα ηεο ζχκβαζεο ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο 

φισλ ησλ κεραλεκάησλ, θαηεγνξηνπνηεκέλν θαηά δηάηαμε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ ζα 

εθαξκφδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ην νπνίν ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο 

επίβιεςεο. 

Πηζαλέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα απηφ επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλε γλψκε ή θαη επηζπκία ηεο επίβιεςεο. 

ε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ εγθαηεζηεκέλνπ κεραλήκαηνο, ε επηζθεπή ζα γίλεη κε έμνδα θαη 

πιηθά ηνπ Γήκνπ. 

Πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΑΣΗΚΔ  ΠΟΗΝΗΚΔ  ΔΤΘΤΝΔ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην ΗΚΑ  ή ζε άιιν 

λφκηκν θνξέα, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

ΔΔΛ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηελ ηήξεζή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί γηα ηνπο 

εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο απφ ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

α) θίλδπλνη γηα ηελ Αζθάιεηα 

• Πεξηζηαζηαθή έθζεζε ζε πςειά επίπεδα ζνξχβνπ 

• Κίλδπλνο νιίζζεζεο 

• Κίλδπλνο πηψζεο απφ χςνο 

• Κίλδπλνο πηψζεο κέζα ζηηο δεμακελέο 

• Μεραληθνί θίλδπλνη απφ θηλνχκελα κέξε κεραλψλ, εξγαιεία ρεηξφο, κεηαθνξηθά 

κεραλήκαηα 

• Με εξγνλνκηθέο ζέζεηο εξγαζίαο 

• Κίλδπλνη ειεθηξνπιεμίαο 
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• Κίλδπλνο έθξεμεο ζηε πεξίπησζε αλαεξφβηαο δχκσζεο 

• Κίλδπλνο εγθαπκάησλ απφ θαπζηηθέο θαη δηαβξσηηθέο ρεκηθέο νπζίεο 

β) θίλδπλνη γηα ηελ Τγεία 

• Έθζεζε ζε ρεκηθέο νπζίεο (Ρν01δ04, Ν&ΟΖ, Ν&25205, Ζ202, Ζ2504) 

• Δηζπλνή ζθφλεο, αλαζπκηάζεσλ (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

ριψξην, πδξφζεην, κεζάλην, αηκνί πεηξειαηνεηδψλ) 

• Κίλδπλνο κνιχλζεσλ 

• Αλεπαξθήο απνιχκαλζε ρψξσλ θαη κεραλεκάησλ (απμεκέλε κνιπζκαηηθφηεηα απφ 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηνχο) 

• Παξνπζία ηξσθηηθψλ (Λεπηνζπείξσζε) 

• Πεξίπησζε εηζφδνπ κε επεμεξγαζκέλσλ εξγνζηαζηαθψλ απνβιήησλ 

• Δξγαζία κε ζφξπβν 

• Δξγαζία κε αλεπαξθή θσηηζκφ 

• Δξγαζία κε αλεπαξθή αεξηζκφ 

• Δξγαζία κε ππεξβνιηθή πγξαζία θαηά ην θαινθαίξη ή ην ρεηκψλα 

• Δξγαζία κε απμεκέλε ζεξκνθξαζία θαηά ην θαινθαίξη θαη κεησκέλε θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν 

γ) Δγθάξζηνη ή εξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

• Δξγαζία ζε βάξδηεο 

• Δξγαζία ππφ πίεζε κε έληνλνπο ξπζκνχο 

• Αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη γεληθφηεξα γηα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο 

• Αλεπαξθήο ρψξνο εξγαζίαο 

• Δξγαζία κε ηδηφκνξθν αληηθείκελν (ιχκαηα) 

• Δξγαζία κνλφηνλε θαη επαλαιεπηηθή 

• Δξγαζία κε πςειφ βαζκφ επζχλεο 

• Δξγαζία κε πςειή πλεπκαηηθή θφπσζε 

• Δξγαζία κε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ  ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ  ΚΑΗ  ΥΖΜΗΚΔ  ΑΝΑΛΤΔΗ 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί  ε απφδνζε ησλ Δ.Δ.Λ. ζα γίλνληαη νη παξαθάησ κεηξήζεηο 

απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαηίζεληαη έγθαηξα ζηελ 

επηβιέπνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ’ 91/271 ηεο 21εο Μαΐνπ 1991 νδεγίαο ηνπ 
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Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλνληαη νη αλάινγεο ξπζκίζεηο 

ιεηηνπξγίαο : 

 

ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ 91/271 21ηρ ΜΑΗΟΤ 1991 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ 

 

Παπάπηημα Η – Άπθπο 3 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο δεηγκάησλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζηαζκνχ επεμεξγαζίαο 

θαη ζπιιέγεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο: 

2.000 – 9.999 θάηνηθνη 

12 δείγκαηα ηνλ πξψην ρξφλν 
4 δείγκαηα ηα επφκελα ρξφληα εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην 
πξψην ρξφλν ην λεξφ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Δάλ 
θαλέλα απφ ηα 4 δελ ηθαλνπνηεί ην επφκελν ρξφλν 
ιακβάλνληαη 12 δείγκαηα. 

10.000 – 49.999 θάηνηθνη 12 δείγκαηα 

Άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ 24 δείγκαηα 

 

Παπάπηημα Η – Πίνακαρ 1 

Απαηηήζεηο γηα απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

Δθαξκφδεηαη ε ηηκή ζπγθέληξσζεο ή ην πνζνζηφ κείσζεο 

Παπάμεηποι ςγκένηπωζη 
Δλάσιζηη 
εκαηοζηιαία 
μείωζη (1) 

Μέθοδοι μέηπηζηρ αναθοπάρ 

Βηνρεκηθή 
απαίηεζε  ζε Ο2 
(ΒΟD5 ζηνπο 
20νC) ρσξίο 
ληηξνπνίεζε (2) 

25 mg/l O2 

70 – 90 
 
40 δπλάκεη 
άξζξνπ 4 
παξ. 2 (3) 

Οκνγελνπνηεκέλν, αδηήζεην, 
αθαηαθάζηζην δείγκα, πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ πξηλ θαη κεηά 
απφ πελζήκεξε επψαζε ζηνπο 20νC ± 
1oC ζε απφιπην ζθφηνο. Πξνζζήθε 
παξεκπνδηζηή ληηξνπνίεζεο  

Υεκηθή απαίηεζε 
ζε νμπγφλν 
(COD) 

125 mg/l O2 75 
Οκνγελνπνηεκέλν, αδηήζεην, 
αθαηαθάζηζην δείγκα, δηρξσκηθφ θάιην 

Οιηθά 
αησξνχκελα 
ζηεξεά 

35 mg/l (4) 
 
35 δπλάκεη 
άξζξνπ 4 παξ. 
2 (άλσ 10.000 
θαη) (3) 
 
60 δπλάκεη 
άξζξνπ 4 παξ. 
2 (2000 – 
10.000) (3) 

90 (4) 
 
90 δπλάκεη 
άξζξνπ 4 
παξ. 2 (άλσ 
10.000 θαη) 
(3) 
 
70 δπλάκεη 
άξζξνπ 4 
παξ. 2 (2000 
– 10.000) (3) 

Γηήζεζε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 
κέζσ θίιηξνπ κεκβξάλεο ησλ 0.45 κm. 
Ξήξαλζε δε ζεξκνθξαζία 105 νC θαη 
δχγηζε. 
Φπγνθέληξηζε αληηπξνζσπεπηηθνχ 
δείγκαηνο (επί 5 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά κε 
κέζε επηηάρπλζε 2800 – 3200 g). 
Ξήξαλζε ζε ζεξκνθξαζία 105 oC θαη 
δχγηζε 

 

(1) Μείσζε αλάινγα κε ην θνξηίν εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ  
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(2) Ζ παξάκεηξνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε : νιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC) ή 

νιηθέο αλάγθεο ζε Ο2  (TOD) αλ κπνξεί λα βξεζεί ζρέζε κεηαμχ ηνπ BOD5 θαη ηεο 

ππνθαηάζηαηεο παξακέηξνπ 

(3) Σα αζηηθά ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζε χδαηα νξεηλψλ πεξηνρψλ (πςνκέηξνπ άλσ ησλ 

1.500 κέηξσλ), φπνπ ιφγσ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ε βηνινγηθή επεμεξγαζία είλαη 

δπζεθάξκνζηε, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε ιηγφηεξν απζηεξή επεμεξγαζία, εθφζνλ 

ιεπηνκεξείο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη δελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην πεξηβάιινλ. 

(4)  Ζ απαίηεζε απηή είλαη πξναηξεηηθή. Ωζηφζν ε ζπγθέληξσζε ησλ αησξνχκελσλ ζε αδηήζεηα 

δείγκαηα πδάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 150 mg/l. 

 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ φζν αθνξά ηηο ζπγθεληξψζεηο ηα εθηφο νξίσλ δείγκαηα ηα νπνία 

ιακβάλνληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα απνθιίλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

100%. 

Γηα ηηο ηηκέο ησλ νιηθά αησξνχκελσλ ζηεξεψλ είλαη δπλαηφλ δεθηέο απνθιίζεηο κέρξη 150%. 

 

Παπάπηημα Η, Πίνακαρ 2 

Απαηηήζεηο γηα απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ  ζε επαίζζεηεο 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδεηαη επηξνθηζκφο , φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ.  Α) 

Αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε κηα ή θαη νη δπν παξάκεηξνη. 

Δθαξκφδεηαη ε ηηκή ζπγθέληξσζεο ή ην πνζνζηφ κείσζεο. 

 

Παξάκεηξνη πγθέληξσζε 
Διάρηζηε 
εθαηνζηηαία 
κείσζε 

Μέζνδνο κέηξεζεο 
αλαθνξάο 

Οιηθφο 
θσζθφξνο 

2 mg/l P  
(10.000 – 100.000 θαη) 
1 mg/l P 
(αλ ησλ 100.000 θαη) 

80 
Φαζκαηνθσηνκεηξία 
κνξηαθήο απνξξφθεζεο 

Οιηθφ άδσην (2) 

15 mg/l Ν  
(10.000 – 100.000 θαη) 
10 mg/l Ν 
(αλ ησλ 100.000 θαη) (3) 

70-80 
Φαζκαηνθσηνκεηξία 
κνξηαθήο απνξξφθεζεο 

 

(1) Μείσζε αλάινγα κε ην θνξηίν εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ 

(2) Οιηθφ άδσην ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαηά Kjeldahl (νξγαληθφ άδσην θαη 

ΝΖ3) ηνπ αδψηνπ ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ (ΝΟ3) θαη ηνπ αδψηνπ ησλ ληηξσδψλ ηφλησλ (ΝΟ2).  

(3) Δλαιιαθηηθά, ν εκεξήζηνο κέζνο φξνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 mg/l N . Ζ απαίηεζε 

απηή αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία χδαηνο ηνπιάρηζηνλ 120o C θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

βηναληηδξαζηήξα ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ . Αληί γηα ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλαο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο, αλάινγνο κε ηηο 
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ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο . Απηή ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηζρχεη εθφζνλ απνδεδεηγκέλα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν Γ1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο .  

 

Πίνακαρ 3 

Αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη 
θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε έηνπο 

Αλψηαηνο αξηζκφο δεηγκάησλ 
πνπ απνθιίλνπλ 

4 - 7 1 

8 - 16 2 

17 – 28 3 

29 – 40 4 

41 – 53 5 

54 - 67 6 

68 – 81 7 

82 – 95 8 

96 – 110 9 

111 – 125 10 

126 – 145 11 

141 - 155 12 

 

Παπάπηημα ΗΗ 

Κπιηήπια πποζδιοπιζμού εςαίζθηηων και λιγόηεπο εςαίζθηηων πεπιοσών 

Α. Δπαίζζεηεο πεξηνρέο 

Μηα πδάηηλε κάδα ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηε πεξηνρή αλ εκπίπηεη ζηηο εμήο νκάδεο: 

Α) Φπζηθέο ιίκλεο γιπθψλ πδάησλ, εθβνιέο πνηακψλ θαη παξάθηηα χδαηα φπνπ παξνπζηάδεηαη 

επηξνθηζκφο ή κπνξεί λα παξνπζηαζηεί επηξνθηζκφο αλ δελ ιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

η) ιίκλεο θαη ξεχκαηα ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε ιίκλεο/ ηακηεπηήξεο/ θιεηζηνχο φξκνπο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ αζζελή ελαιιαγή χδαηνο, νπφηε κπνξεί λα ζπκβεί ζπζζψξεπζε. ηηο 

πεξηνρέο απηέο, ε επεμεξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ θσζθφξνπ, εθηφο εάλ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε αθαίξεζε δελ ζα επεξεάζεη ην επίπεδν επηξνθηζκνχ. ‘Όπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απνξξίςεηο απφ κεγάινπο νηθηζκνχο, κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί ε 

αθαίξεζε ηνπ αδψηνπ, 

ηη) εθβνιέο πνηακψλ, φξκνη θαη άιια παξάθηηα χδαηα πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ αζζελή 

ελαιιαγή χδαηνο ή πνπ δέρνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Οη απνξξίςεηο 

απφ κηθξνχο νηθηζκνχο ζπλήζσο είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά, γηα 

ηνπο κεγάινπο νηθηζκνχο, ε επεμεξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ θσζθφξνπ 

ή/θαη ηνπ αδψηνπ, εθηφο αλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε αθαίξεζε απηή δελ ζα επεξεάζεη ην 

επίπεδν επηξνθηζκνχ· 
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Β) επηθαλεηαθά γιπθά χδαηα πξννξηδφκελα γηα ηελ άληιεζε πφζηκνπ λεξνχ ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηέρνπλ ληηξηθά ηφληα ζε ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ πξν νη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 75/440/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Η6εο Ηνπλίνπ 1975 πεξί ηεο 

απαηηνχκελεο πνηφηεηνο ησλ πδάησλ επηθαλείαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πνζίκνπ 

χδαηνο ζηα θξάηε κέιε (1) αλ δελ ιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

 

Γ) πεξηνρέο φπνπ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηελ πξνδηαγξαθφκελε ζην αξ. 4 ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο είλαη αλαγθαία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

 

Β. Ληγφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο 

Μηα ζαιάζζηα πδάηηλε κάδα ή πεξηνρή κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο ιηγφηεξν επαίζζεηε 

πεξηνρή αλ ηα απνξξηπηφκελα ιχκαηα δελ ζίγνπλ ην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο, ηεο 

πδξνινγίαο ή ησλ εηδηθψλ πδξαπιηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή απηή. 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο ηνπ απνξξηπηφκελνπ θνξηίνπ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο, 

φπνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ην πεξηβάιινλ. Σα θξάηε κέιε αλαγλσξίδνπλ ηηο 

επαίζζεηεο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ εθηφο ηεο εζληθήο ηνπο δηθαηνδνζίαο. 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ πεξηνρψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

εμήο ζηνηρεία: 

Αλνηθηνί φξκνη, εθβνιέο πνηακψλ θαη άιια παξάθηηα χδαηα κε θαιή ελαιιαγή χδαηνο θαη ζηα 

νπνία δελ παξνπζηάδεηαη επηξνθηζκφο ή εμάληιεζε νμπγφλνπ ή ζηα νπνία ζεσξείηαη απίζαλν 

λα παξνπζηαζηεί επηξνθηζκφο ή εμάληιεζε νμπγφλνπ εμαηηίαο ηεο απφξξηςεο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ (πνπ κπνξνχλ λα απνξξίπηνπλ ιχκαηα ζην δίθηπν απνρέηεπζεο) 

 

1 . Δπεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο  

2 . Παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ  

3 . Παξαγσγή θαη εκθηάισζε κε αιθννινχρσλ πνηψλ  

4 . Μεηαπνίεζε γεσκήισλ  

5 . Βηνκεραλία θξέαηνο  

6 . Επζνπνηία  

7 . Παξαγσγή αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ  

8 . Παξαγσγή δσνηξνθψλ απφ θπηηθά πξντφληα  

9 . Παξαγσγή δειαηίλαο θαη θφιιαο απφ δέξκαηα θαη νζηά δψσλ  

10 . Μνλάδεο παξαγσγήο βχλεο  

11 . Μεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηρζχσλ  
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ΑΡΘΡΟ  4ο : ΛΟΗΠΔ  ΑΝΑΛΤΔΗ &  ΜΔΣΡΖΔΗ 

 

Α 1. ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ ΛΑΠΖ  

(1 θνξά ηνλ κήλα) 

 Παξαγφκελε ιάζπε απφ ηελ δεμακελή θαζίδεζεο πξνο ην ζχζηεκα κεραληθήο 

πάρπλζεο – αθπδάησζεο, ζε m3/d. 

 Παξαγφκελε αθπδαησκέλε (μεξά) ιάζπε ζε m3/d. 

 

Α 2. ΛΟΗΠΔ ΜΔΣΡΖΔΗ  

(1 θνξά ην κήλα) 

 Μέηξεζε PH. 

 Μέηξεζε ηνπ ελ δηαιχζεη νμπγφλνπ DO. 

 Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. 

 Μέηξεζε ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ.   

 

Α 3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

  Καηαγξαθή θαηαλάισζεο αλαιψζηκσλ (1 θνξά ην κήλα) φπσο: 

 Υεκηθά 

 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

 Αληαιιαθηηθά 

 

  ΑΡΘΡΟ  5ο :  ΔΡΓΑΗΔ  ΤΝΣΖΡΖΖ –  ΔΠΗΚΔΤΖ  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ   

                         ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. 

 

  5.1. ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ 

 Μεληαία:  

 Έιεγρνο ηάζεο. 

 Έιεγρνο ιαδηψλ, γξαζαξίζκαηνο. 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ. 

 Σάλπζε ηκάλησλ. 

 Δπζπγξάκκηζε. 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 Σεηξακεληαία:  
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 Έιεγρνο ηπρφλ ππεξθφξησζεο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

 Γεληθή θαζαξηφηεηα ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

  5.2.  ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ  ΒΑΝΩΝ 

Σεηξακεληαία:  

 Λεηηνπξγία φισλ ησλ ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ βαλψλ. 

 Έιεγρνο απφ ζπζζψξεπζε ζηεξεψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Καζαξηζκφο κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε αληηζθσξηθφ θαη ιίπαλζε.  

 

  5.3. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ  ΑΝΣΛΗΩΝ 

 Σεηξακεληαία:  

 Έιεγρνο δηαξξνψλ απφ ηνπο ζηππηνζιήπηεο. 

 Έιεγρνο γξαζαξίζκαηνο θαη ιαδηψλ. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο αηζζεηεξίσλ ζηάζκεο. 

 

  5.4.  ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ  ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ  ΕΔΤΓΟΤ (Ζ/Ε) 

Μεληαία:  

 Λεηηνπξγία επί κηα ψξα ππφ πιήξεο θνξηίν. 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο κπαηαξίαο. 

   

ΑΡΘΡΟ  6ο : ΔΠΗΠΛΔΟΝ  ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΑ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ 

 

ε φιν ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ φπσο Blowers, αληιίεο, αλαδεπηήξεο,  πξνσζεηέο θαη 

ειεθηξνθηλεηήξεο ζα εμεηάδεηαη θαη ζα πξνηείλεηαη αλάινγα: 

Α) Ζ αιιαγή φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζπρλή θζνξά φπσο ξνπιεκάλ, 

κεραληθνί ζηεπηνζιήπηεο, ηζηκνχρεο, δαθηχιηνη, παξακνξθψζεηο θηεξσηψλ, ςχμε 

ειεθηξνθηλεηήξσλ, βιάβεο ζηνλ ζηάηνξα θαη ξφηνξα θαη ζηηο κεκβξάλεο ησλ δνζνκεηξηθψλ 

αληιηψλ. 

Β) Ζ αιιαγή κεηά απφ έιεγρν ησλ: 

 Ρνπιεκάλ 

 Κνπδηλέησλ 

 Σζηκνχρεο θιπ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εζράξεο, ηνπο θπζεηήξεο θαη ηνπο ζαξσηέο ησλ δεμακελψλ 

θαζίδεζεο. 

Γ) ηνπο πίλαθεο ηζρχνο θαη ζηα Ζ/Ε ζα γίλνληαη: 



21 

 

 Καζαξηζκφο ησλ πηλάθσλ ηζρχνο.  

 Αληηθαηάζηαζε θακέλσλ αζθαιεηψλ. 

 Αληηθαηάζηαζε ραιαζκέλσλ νξγάλσλ. 

 Αληηθαηάζηαζε Rele εθ’ φζνλ παξάγνπλ ζφξπβν. 

Γ) πληήξεζε Blowers (θπζεηήξεο), αλαιφγσο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, ζα   γίλεηαη :  

 Αιιαγή ιαδηνχ. 

 Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ. 

 Αιιαγή θίιηξσλ αέξνο. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο : ΣΖΡΖΖ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί εκεξνιφγην εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη: 

  

α) Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο (εκεξνκελία-εξγαζία- αληαιιαθηηθά πνπ 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί). 

 

β) Ζ εθηέιεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ (δεηγκαηνιεςία – απνηειέζκαηα) θαη ηα 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηα λφκηκα φξηα ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εμεηάδνληαη. 

 

γ) Δλεκέξσζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ 

Τ.ΠΔ.Κ.Α (http://ypeka.plexscape.com). 

 

νπθιί,  17-7-2017 

Θεσξήζεθε       H πληάμαζα 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 

      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο             Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
 

http://ypeka.plexscape.com/
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ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 
 
 
 
 

 

Δ Η Γ Η Κ Ζ   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία  θαη ηε 
ζπληήξεζε ηνπ Βηνινγηθνχ ηαζκνχ ηνπ νηθηζκνχ νπθιίνπ (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ), πνπ πεξηιακβάλεη κία ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ επί δσδεθάκελεο βάζεο 
εξγαζηψλ, νη νπνίεο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο 
κειέηεο. 
 
Άπθπο 2ο: Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

Οη πξνο παξνρή ππεξεζίεο  ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
• Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/2006). «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα», φπσο αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη. 

• Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

• Σνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

• Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο-

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ». 

• Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

• Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

• Σνπ Ν. 3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

• Σελ ππ’ αξηζ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΔΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ 

ησλ νδεγηψλ. 

ΔΡΓΑΗΑ: «ςνηήπηζη και Λειηοςπγία 
Βιολογικού ηαθμού οςθλίος» 

CPV: 90481000-2 
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• Σνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7/5-1-2016 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

• Σελ αξηζ. 15 καηεςθςνηήπια οδηγία ηηρ ΔΑΑΓΖΤ (Απνθ. 161/2016 κε ΑΓΑ ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-

ΑΚΖ) κε ζέκα «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα ην “Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (Α 147). 

 
 
Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία 

 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  
 
α. Γηαθήξπμε 
β. Σερληθή πεξηγξαθή 
γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
δ. Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Δξγαζηψλ 
ε. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο  
ζη. Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
 

 
Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ 

Ο εληνινδφρνο ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ. 
 
Άπθπο 5ο: Ανωηέπα Βία 
 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο 

είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο 

ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή 

απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ 

θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε 

ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο 

αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο 
αλάινγα. 

 
Άπθπο 6ο: Αναθεώπηζη ηιμών 
 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

 
Άπθπο 7ο: Σπόπορ πληπωμήρ 
 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

69.962,40 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%.  
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Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο. ην πνζφ ηεο ακνηβήο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' 
φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο 
 
Άπθπο 8ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ 
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 
Άπθπο 9ο  : Δπίλςζη διαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
 
 
Άπθπο 10ο : Παπαλαβή ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών 
Ζ παξαιαβή ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή 
απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φπνησλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο 
ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο 
νπθιίνπ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
 
 
 

νπθιί,  21/8/2015 

Θεσξήζεθε        
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ                 H πληάμαζα 
 
 
 

      Γνπξίδεο Αζαλάζηνο       Παπατσάλλνπ Υξπζή 
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο         Υεκηθφο Μεραληθφο Π.Δ.7 
        
 
 
 
 

 


