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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου» 

 

Στην Μυτιλήνη σήμερα, …../…../2019, ημέρα ……………………… στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
(Ελ. Βενιζέλου 13-17), οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.    Γιαννάκης Αντώνιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου, παριστάμενος στην προκειμένη περίπτωση ως 
εξουσιοδοτημένο όργανο και νόμιμος εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Λέσβου, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, και , 

β. ………………………………., νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………….. εταιρείας με την 
επωνυμία «…………………………» (ΑΦΜ ………………………….), που εδρεύει στ…..    
………………………………………………….,   

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ από κοινού  

τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Γιαννάκης Αντώνιος,  ενεργώντας με την ιδιότητα του 
νομίμου εκπροσώπου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου και 
έχοντας υπόψη:  

α.  Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’ 191/23-08-1980) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά 
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο 
Πολιτών και άλλες διατάξεις» 

β.  Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

δ. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 



ε.   Την αριθ. 117/2018 εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας «Μείωση παραγωγής ιλύος στις 
Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου». 

στ. Την με αριθ. 514/2018 (ΑΔΑ: Ω5Δ0ΟΚΠΛ-ΔΔΑ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η δημοπράτηση της υπηρεσίας με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.  

ζ. Τη με αριθ.  ……../........ (ΑΔΑ: ………………….…) απόφαση του Δ.Σ  της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. , με την οποία 
εγκρίθηκε το από …..-…..-..........   πρακτικό «Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Τεχνικών Προσφορών» της Επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας 
«Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου». 

η. Τη με αριθ.  ……../.......... (ΑΔΑ: ………………….…) απόφαση του Δ.Σ  της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. , με την 
οποία εγκρίθηκε το από …..-…..-2017   πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή 
της υπηρεσίας «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου» και την ανάδειξη της 
εταιρείας ………………………………………………… ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.  

θ. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ……./.......... (ΑΔΑ : ……………………….) του Δ.Σ  της Δ.Ε.Α.Λ. , με την 
οποία αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του από ….-….-............. πρακτικού της επιτροπής 
του διαγωνισμού και την κατακύρωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου» στην εταιρεία 
……………………………….. για χρονικό ορίζοντα δώδεκα (12) μηνών και με μηνιαίο κόστος 
λειτουργίας …………………………. € /μήνα  (χωρίς ΦΠΑ). 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων …………………………………………………… καλούμενη εφεξής 
«πάροχο», την  παροχή της υπηρεσίας «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου 
Λέσβου» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι ………………………. ευρώ (χωρίς τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α.) με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 
 

Άρθρο 1ο  - Συμβατικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας «Μείωση παραγωγής 
ιλύος στις Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου», η οποία περιλαμβάνει πρωτίστως τη μείωση της τελικώς 
παραγόμενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, 
Μήθυμνας, Καλλονής, Λουτρών, Ευεργέτουλα, Ερεσού και Μεσοτόπου κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 80% και δευτερευόντως άλλα λειτουργικά οφέλη (βελτίωση της ποιότητας 
εκροής, εξάλειψη τυχόν δυσάρεστων οσμών, μείωση της κατανάλωσης του 
πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%). 

Ο πάροχος στο πλαίσιο της σύμβασης αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα 
με την αριθ. 117/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΛ, η οποία 
περιλαμβάνει τα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, τα οποία μαζί με την 
τεχνική και οικονομική προσφορά του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 
 

Άρθρο 2ο  - Συμβατικά στοιχεία 

Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, κατά σειρά 
ισχύος: 



 Η οικονομική προσφορά του παρόχου 
 Η Τεχνική Περιγραφή  
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Άρθρο 3ο  – Χρονική διάρκεια της Σύμβασης 

Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας 
ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 4 ο - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο 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. 
 

Άρθρο 5ο   - Συμβατική δαπάνη – Τρόπος πληρωμής 
Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 
…………………….. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον 
κύριο της υπηρεσίας και ανέρχεται σε ποσοστό 24%.  

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας ανά μήνα, μόνο εφόσον 
ικανοποιούνται οι στόχοι, όπως ορίζονται  στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 

Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιούνται, κάθε μήνα, μετά την υποβολή: 
1. του πρακτικού οριστικής ποιοτικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής της υπηρεσίας.  
2. του τιμολογίου  Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου.  

 

Η αμοιβή του Αναδόχου δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

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

Στη συμβατική αξία των εργασιών γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν 
τον Ανάδοχο: 



 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 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 Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/1986. 

 

Άρθρο 6ο – Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια τμήματα (Τμήμα Εργαστηρίου 
Ποιοτικού Ελέγχου & τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού) θα παρακολουθεί στενά και 
συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και 
την εξέλιξη της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ και οι 
οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από το 
τμήμα. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, 
εργαλείου, μηχανήματος ή προσώπου κρίνει ακατάλληλο για τη χρήση του ή δεν παρέχει 
ασφάλεια στο έργο, τις εργασίες και το εργατοτεχνικό προσωπικό. 

Η παρακολούθηση της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 
όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 
ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

 

Άρθρο 7ο -Ατυχήματα - Ζημίες 

Όλο το προσωπικό που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο με ευθύνη του αναδόχου. 

Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού του αναδόχου, ο κύριος του έργου δεν 
επιβαρύνεται με σχετική  ευθύνη και αποζημιώσεις. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προβεί σε ζημιές της εγκατάστασης, έργων κοινής ωφέλειας, 
ξένης περιουσίας, μεταφορικών μέσων, ο κύριος της υπηρεσίας δε φέρει καμία ευθύνη και 
δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με σχετική αποζημίωση. 

Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο 
τον ανάδοχο και με δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους οι ζημιές αυτές 
αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου, τότε το κόστος αποκατάστασης τους θα 
βαρύνει τον ανάδοχο.  

Οι ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου ή οφείλονται σε 
παραλείψεις του βαρύνουν τον ίδιο. 
 

Άρθρο 8ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 



 

Άρθρο 9ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α)  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10ο: Ισχύς της Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια δώδεκα 
(12) μήνες. 

 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες 
υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την 
παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. 
Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα 
διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του αστικού 
κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ της 
ΔΕΥΑΛ και Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Λέσβου.  

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογημένα, συντάχθηκε η παρούσα 
Σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χαρτιού. 

 

Άρθρο 12ο : Σπουδαιότητα των όρων 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών 
μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε 
περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος 
δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται με 
έγγραφο του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά 
που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της 
σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο 
(2) έλαβε ο ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν στο αρχείο της Δ.ΕΥ.Α.Λ. για κάθε 
νόμιμη χρήση. 



 

 

Οι συμβαλλόμενοι 

 

 

Για τον Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  
«………………………….……» 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

 

……………………………………. 

 

 

Αντώνιος Γιαννάκης  

 

 

 


