
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –  υγγραφή Τποχρεώςεων 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα κα ιςχφουν για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
ςφμβαςθσ των δώδεκα (12) θμερολογιακϊν μθνϊν. 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει υποχρζωςθ με δικι του ευκφνθ να ενθμερωκεί για τισ ςυνκικεσ 
που επικρατοφν ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων του Διμου Λζςβου και 
ειδικότερα τθσ γραμμισ επεξεργαςίασ ιλφοσ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν Σεχνικι 
περιγραφι. 
 
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει μελετιςει με κάκε λεπτομζρεια τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, ότι κα ςυμμορφωκεί 
απόλυτα αναλαμβάνοντασ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτά και ότι δεν 
απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που ζχει για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, εάν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε λεπτομζρεια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Ο διαγωνιηόμενοσ που κα ανακθρυχτεί πάροχοσ, κα πρζπει να εφαρμόςει με δικι του 
ευκφνθ τθ μζκοδο τθσ βιοενίςχυςθσ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι. τισ 
υποχρεϊςεισ του περιλαμβάνονται:  
 

 θ προμήθεια των απαραίτθτων ειδϊν,  
 οι πλιρεισ και αναλυτικζσ οδθγίεσ εφαρμογήσ των ειδϊν,  
 θ παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν λειτουργικών ρυθμίςεων του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ,  
 θ πραγματοποίθςθ τυχόν πρόςκετων εργαςτθριακϊν ι πεδίου αναλφςεων και 

μετρήςεων με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ και  
 θ διαρκισ ανάλυςη και αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων 
 θ προςκικθ μικροοργανιςμϊν, από εξειδικευμζνο προςωπικό του αναδόχου ςτισ 

παραπάνω αναφερόμενεσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 
 

Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου κα οριςτεί υπεφκυνοσ διπλωματοφχοσ μηχανικόσ ο οποίοσ 
κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τόςο για τθν τεχνικι εφαρμογι τθσ μεκόδου όςο και για τθν 
παροχι των οδθγιϊν για τισ ενζργειεσ που κα πρζπει να γίνονται ϊςτε να επιτυγχάνεται το 
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. Αν ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ κρίνει απαραίτθτο κα ευρίςκεται επί 
τόπου του ζργου προκειμζνου να βεβαιϊςει τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ μεκόδου. Ιςχυριςμόσ 
ότι οι οδθγίεσ του δεν εφαρμόςτθκαν επαρκϊσ από το προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. δεν κα γίνει 
αποδεκτόσ ςε περίπτωςθ μθ επιτυχίασ τθσ μεκόδου. 
 
Η εφαρμογι τθσ μεκόδου δεν κα πρζπει να απαιτιςει τθν καταςκευι και εγκατάςταςθ 
πρόςκετου εξοπλιςμοφ ι δεξαμενϊν εκτόσ (πικανόν) κάποιων δοςομετρικϊν αντλιϊν και 
μικρϊν δεξαμενϊν αποκικευςθσ των υλικϊν. Σζτοιεσ δοςομετρικζσ αντλίεσ και δεξαμενζσ 
αποκικευςθσ κα περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του αναδόχου. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και να αποκακιςτά με δικζσ του δαπάνεσ τισ τυχόν ηθμιζσ που κα 



προκλθκοφν από υπαιτιότθτα του. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να τθροφνται οι 
Περιβαλλοντικοί Όροι και με κανζναν τρόπο να μθν επθρεάηεται αρνθτικά θ τιρθςθ τουσ. 
 
Είδθ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου πρζπει να είναι αςφαλι για 
τον άνκρωπο και να ςυνοδεφονται από Δελτία Αςφαλείασ (MSDS) που κα ζχουν εκδοκεί και 
κα υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν κα είναι ηωικισ προζλευςθσ, δεν κα περιζχουν 
πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ και κα ζχουν αποςτειρωκεί κατ’ ελάχιςτο ςτουσ 121°C για 
τουλάχιςτον 15 λεπτά. Αυτό κα βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον παραγωγό των υλικϊν για 
κάκε παρτίδα που κα χρθςιμοποιείται. 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται ότι: 

α)  τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του 
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του  
ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ   

β)  δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ 

γ)  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 
 

3.1  Εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο πάροχοσ πρζπει να 
υποβάλλει ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ τθσ μεκόδου βιοεξυγίανςθσ. 

 
3.2  Παράλλθλα με το χρονοδιάγραμμα κα υποβάλλει υπόμνθμα τυχόν ενεργειϊν που ζχουν 

ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και διαμόρφωςθ χϊρων από τθν Τπθρεςία. 
 
3.3  Ο πάροχοσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διακζτει ζναν ικανό 

διπλωματοφχο μθχανικό (ΠΕ), ο οποίοσ κα ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τόςο για τθν τεχνικι 
εφαρμογι τθσ μεκόδου όςο και για τθν παροχι οδθγιϊν για τισ ενζργειεσ που πρζπει να 
γίνονται για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 

 
3.4  Ο πάροχοσ κα αναλάβει με δικι του δαπάνθ κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα 

απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
3.5  Ο πάροχοσ κα αναλάβει με δικι του δαπάνθ κάκε τυχόν υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία 

για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου, ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ των ΕΕΛ, για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

Τποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ εκπαίδευςθ κακϊσ και οι οδθγίεσ του προςωπικοφ τθσ 
ΔΕΤΑΛ ςτον τρόπο εφαρμογισ τθσ μεκόδου. Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, 



τεχνικι υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ τθσ μεκόδου βιοενίςχυςθσ. 
το οικονομικό τίμθμα τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. 
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