
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης των δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών. 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση με δική του ευθύνη να ενημερωθεί για τις συνθήκες 

που επικρατούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Λέσβου και 

ειδικότερα της γραμμής επεξεργασίας ιλύος, όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική 

περιγραφή. 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τα τεύχη δημοπράτησης, ότι θα συμμορφωθεί 

απόλυτα αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 

συμβατικές υποχρεώσεις, εάν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχτεί πάροχος, θα πρέπει να εφαρμόσει με δική του 
ευθύνη τη μέθοδο της βιοενίσχυσης προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Στις 

υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:  

 

 η προμήθεια των απαραίτητων ειδών,  

 οι πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ειδών,  

 η παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθμίσεων του υφιστάμενου 

εξοπλισμού,  

 η πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου αναλύσεων και 

μετρήσεων με δική του ευθύνη και δαπάνη και  

 η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
 η προσθήκη μικροοργανισμών, από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου στις 

παραπάνω αναφερόμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου θα οριστεί υπεύθυνος διπλωματούχος μηχανικός ο οποίος 

θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική εφαρμογή της μεθόδου όσο και για την 

παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ώστε να επιτυγχάνεται το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αν ο υπεύθυνος μηχανικός κρίνει απαραίτητο θα ευρίσκεται επί 

τόπου του έργου προκειμένου να βεβαιώσει την σωστή εφαρμογή της μεθόδου. Ισχυρισμός 

ότι οι οδηγίες του δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν θα γίνει 

αποδεκτός σε περίπτωση μη επιτυχίας της μεθόδου. 
 

Η εφαρμογή της μεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και εγκατάσταση 

πρόσθετου εξοπλισμού ή δεξαμενών εκτός (πιθανόν) κάποιων δοσομετρικών αντλιών και 

μικρών δεξαμενών αποθήκευσης των υλικών. Τέτοιες δοσομετρικές αντλίες και δεξαμενές 

αποθήκευσης θα περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του αναδόχου. 

 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημιές που θα 

προκληθούν από υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι και με κανέναν τρόπο να μην επηρεάζεται αρνητικά η τήρηση τους. 

 
Είδη που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να είναι ασφαλή για 

τον άνθρωπο και να συνοδεύονται από Δελτία Ασφαλείας (MSDS) που θα έχουν εκδοθεί και 

θα υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν θα είναι ζωικής προέλευσης, δεν θα περιέχουν 

παθογόνους μικροοργανισμούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ’ ελάχιστο στους 121°C για 

τουλάχιστον 15 λεπτά. Αυτό θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον παραγωγό των υλικών για 

κάθε παρτίδα που θα χρησιμοποιείται. 

 

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι: 

α)  τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 

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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β)  δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης 

γ)  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1  Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο πάροχος πρέπει να 

υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της μεθόδου βιοεξυγίανσης. 

 

4.2  Παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα θα υποβάλλει υπόμνημα τυχόν ενεργειών που έχουν 

σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία. 

 
4.3  Ο πάροχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης θα διαθέτει έναν ικανό 

διπλωματούχο μηχανικό (ΠΕ), ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την τεχνική 

εφαρμογή της μεθόδου όσο και για την παροχή οδηγιών για τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνονται για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

 

4.4  Ο πάροχος θα αναλάβει με δική του δαπάνη κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

4.5  Ο πάροχος θα αναλάβει με δική του δαπάνη κάθε τυχόν υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 

για την εφαρμογή της μεθόδου, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση των ΕΕΛ, για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες του προσωπικού της 

ΔΕΥΑΛ στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, 

τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου βιοενίσχυσης. 
Στο οικονομικό τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. 

 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ  

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


