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ΣΕΤΦΟ 2 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Εισαγωγή 

1.1. Ορισμοί, υντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις). 

Κύριος του Έργου είναι η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΕΒΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.) 

Εργοδότης – Αναθέτουσα/ Προϊσταμένη Αρχή είναι το ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Δ..) της 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΛΕΒΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.) ή (Π.Α.), που έχει έδρα στη 

Μυτιλήνη, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Σ.Κ. 81132. 

Διευθύνουσα/ επιβλέπουσα Τπηρεσία είναι η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

Πάροχος Τπηρεσίας (Π.Τ.) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης η προβλεπόμενη από τη σύμβαση, 

αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας. 

ύμβαση: το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Παρόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη της 

υπηρεσίας (υγγραφή Τποχρεώσεων), στην απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης του αποτελέσματος και 

στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

1.2. υγγραφή Τποχρεώσεων (Τ) 

Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων για την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον Πάροχο.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύς συμβατικών στοιχείων 

Σα τεύχη της μελέτης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εκτέλεσης της υπηρεσίας, κατά 

σειρά ισχύος είναι: 

 Η προσφορά του οικονομικού φορέα 

 Η παρούσα υγγραφή Τποχρεώσεων 

 Σεχνική Έκθεση – Σεχνικές Προδιαγραφές 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο της ύμβασης 

H συγγραφή αυτή, αφορά στην παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων 

οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου 

Λέσβου». Σο αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελείται από τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται 

στο ΣΕΤΦΟ 1 ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ και στο ΣΕΤΦΟ 3 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Εκτέλεση ύμβασης 

3.1. Σόπος εκτέλεσης της σύμβασης αποτελούν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. 

Ερεσού). 

3.2. Φρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες. 

3.3. Τπογραφή της σύμβασης. 

Η σύμβαση θα υπογραφεί από την πρόεδρο του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α.Λ. και όσον αφορά τον ανάδοχο 

από τον εξουσιοδοτημένο (κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου). 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπο, με τις ίδιες 

αρμοδιότητες με το νόμιμο εκπρόσωπο, αν δεν έχει ήδη οριστεί. 

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου αποστέλλεται σχετικό έγγραφο από τον ανάδοχο στον 

κύριο του έργου, στο οποίο επισυνάπτεται σχετική απόφαση των οργάνων του αναδόχου ή των 

μελών του σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται 

στην έγκριση της ομάδας επίβλεψης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στη Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

Αποστολή εγγράφων, εντολών κ.λπ. είναι σε ισχύ, εφόσον γίνουν πριν τη γνωστοποίηση 

τροποποίησης στοιχείων και προσώπων. 

Άρθρο 5ο: Παρακολούθηση Σου Αντικειμένου Σης ύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Λέσβου, ως Διευθύνουσα Τπηρεσία (ΔΤ). Η ΔΤ εισηγείται στο Δ της ΔΕΤΑΛ  για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνει από τη Επιτροπή Παραλαβής, πού έχει ορισθεί με 

απόφαση του Αναθέτοντος Υορέα.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και τα παραδοτέα 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 ή / και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Δ.., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων, 

με 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 / και παραδοτέων της σύμβασης 

και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Σο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δ.. της ΔΕΤΑΛ .  

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με βάση και το Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 .  

ΑΡΘΡΟ 6ο: υμβατική δαπάνη - Σρόπος Πληρωμής  

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αμοιβή για την υλοποίηση της σύμβασης ορίζεται το ποσό των 

7.500,00 ευρώ. το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Υ.Π.Α..  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Τπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά την υποβολή: 

 



   

 

1. Σης βεβαίωσης περαίωσης από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της 

υπηρεσίας. 

2. Σου τιμολογίου του παρόχου 

Σο πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί  μετά την θεώρησή του από την αρμόδια Τπηρεσία του 

Ελεγκτικού υνεδρίου. 

Η αμοιβή του οικονομικού φορέα δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

το χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά νόμο. 

τη συμβατική αξία των εργασιών γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο: 

 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων ποσοστό 0,06% 

 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν. 4412/16) επί 

της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε 

πληρωμή (αρ. 350 παρ.3 Ν. 4412/16) 

οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των σχετικών παραστατικών 

δαπάνης. 

Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/1986. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Φρόνος εγγύησης υλικών  

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών επισκευής και των ανταλλακτικών, μετράει από την ημέρα 

έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και θα είναι διάρκειας 12 μηνών. Οι βλάβες, που θα 

παρουσιαστούν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τον αυτοματισμό κατά τη λειτουργία και 

μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης των εργασιών επισκευής και των ανταλλακτικών θα αίρονται 

αμέσως με έξοδα του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναπροσαρμογή τιμών  

Η ΔΕΤΑΛ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών για τα 

υλικά και τις εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές.  

Άρθρο 9ο: Εκτέλεση σύμβασης – Τποχρεώσεις Αναδόχου 

Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει τη βλάβη στον υπάρχοντα 

εξοπλισμό. Θα περιγραφούν οι διορθωτικές ενέργειες (αγορά ανταλλακτικού, το κόστος 

αντικατάστασης και ο προμηθευτής). Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές 

ενέργειες, ώστε η μονάδα να βρεθεί σε θέση να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Σο περιεχόμενο 

της καταγραφής και οι παρατηρήσεις του Αναδόχου θα αποτελούν την «Σεχνική  Έκθεση 

Παραλαβής».  

Με βάση την Σεχνική Έκθεση Παραλαβής, ο Ανάδοχος και ο Εργοδότης θα καθορίσουν από κοινού 

τις προτεραιότητες και τις απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες.  

Η επιδιόρθωση του εξοπλισμού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και με 

γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

υγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, για τα 

οποία απαιτείται αλλαγή και που θα καθοριστούν από τους κατασκευαστές τους, τις συνθήκες 

λειτουργίας τους και τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΕΤΑΛ βαραίνει τον Ανάδοχο.  

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ θα πρέπει κάθε φορά που απαιτείται παραγγελία εξοπλισμού, ανταλλακτικών ή 

υλικών καθώς και την παροχή εξειδικευμένης εργασίας εξωτερικών συνεργατών και συνεργείων και 

τη χρήση ειδικών μηχανικών μέσων να ενημερώνει έγκαιρα την ΔΕΤΑΛ.  Επίσης προ της 

παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην ΔΕΤΑΛ για προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία 

για τα υλικά που θα ενσωματωθούν καθώς και τον προϋπολογισμό της δαπάνης. 

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.  

Σα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ΔΕΤΑΛ, με μέριμνα και δαπάνες του 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ και η παραγγελία ή η ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας θα πραγματοποιείται είτε 

από την ΔΕΤΑΛ,  είτε από τον Ανάδοχο μετά από έγγραφη έγκριση της ΔΕΤΑΛ. Η ΔΕΤΑΛ μπορεί να 

εγκρίνει η να υποδείξει άλλη πηγή προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών ή και παρόχου υπηρεσιών 

για την υλοποίηση των ανωτέρω.  

ε όλες τις ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Επιβλέπουσα 

Τπηρεσία αναφέροντας στην σχετική έκθεση τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών ή την παροχή 

εξειδικευμένης εργασίας εξωτερικών συνεργατών και συνεργείων και τη χρήση ειδικών μηχανικών 

μέσων που απαιτούνται για την αποκατάσταση του προβλήματος. Η Τπηρεσία της ΔΕΤΑΛ αφού 

εξετάσει την έκθεση του Αναδόχου, προεγκρίνει την διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή , υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της.  

Ο ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εκτέλεση της σύμβασης, 

ειδικευμένη και ανειδίκευτη. Όλο το προσωπικό που σχετίζεται με την σύμβαση πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο, με ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας κατά την εργασία σε 

εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑΛ. ε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο 

κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής και θα οφείλεται σε παράλειψη του ιδίου είτε του 

προσωπικού του ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους 

παθόντες για βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.  

ε περίπτωση που ανάδοχος προβεί σε ζημιές της εγκατάστασης, ο κύριος του έργου δε φέρει καμία 

ευθύνη και δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με σχετική αποζημίωση. Οι ζημιές που προκαλούνται από 

αμέλεια αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο και με δική του επιβάρυνση. Αν για 

έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου, το κόστος της 

αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Οι ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του 

κυρίου του έργου ή οφείλονται σε παραλείψεις του βαρύνουν τον ίδιο. 

ε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΔΕΤΑΛ πρόβλημα κατά την λειτουργία ενός επισκευασμένου 

μηχανήματος και οφείλεται σε ανεπαρκή επισκευή του μηχανήματος από τον ανάδοχο, τότε αυτός 

θα πρέπει να επαναλαμβάνει την διαδικασία επισκευής χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις.  

Ο ανάδοχος επισκευών πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για πλήρη επισκευή των 

μηχανημάτων και να δύναται να θέτει προς επιθεώρηση τον προς επισκευή εξοπλισμό όποτε του 

ζητηθεί από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΤΑΛ.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του προς επισκευή εξοπλισμού μέχρι την μεταφορά του 

στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΤΑΛ.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι κάθε υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή 

έκαστου μηχανήματος θα είναι της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας της ΔΕΤΑΛ, όσο αφορά 

στην ποιότητα του αλλά και την προέλευση του. ε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα 

προσκομίζονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη της ΔΕΤΑΛ.  

Άρθρο 10ο: Εκτέλεση εργασιών 

Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑΛ είναι σε συνεχή λειτουργία, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι 

διακοπές λειτουργίας. 



   

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ 

ΛΕΒΟΤ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΔΕΤΛ  

ΒΑΙΛΑΡΟ ΩΣΗΡΗ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

       ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ  

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 


