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ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 
 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 
 

«Προμήθεια ςυςτήματοσ απομακρυςμζνου ελζγχου και διαχείριςησ του δικτφου φδρευςησ 

του Δήμου Μεγαλόπολησ» 

 

φμβαςη  Νο. …./2019 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
 

ιμερα … θμζρα … του μθνόσ … του ζτουσ …, ςτθν ζδρατου Διμου Μεγαλόπολθσ 

(Παπαναςταςίου 35, ΣΚ22200, Μεγαλόπολθ, Νομοφ Αρκαδίασ) μεταξφ των κάτωκι 

ςυμβαλλομζνων: 

Α. του Διμου Μεγαλόπολθσπου εδρεφει ςτθν οδόΠαπαναςταςίου αρικμό 35, ΣΚ22200, 

Μεγαλόπολθ, Νομοφ Αρκαδίασ (Α.Φ.Μ.…………., Δ.Ο.Τ. ……..), όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται για 

τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ από τον …………….., Διμαρχο, καλοφμενο ςτο εξισ και χάριν 

ςυντομίασ θ «ΤΠΘΡΕΙΑ» 

και 

Β. τθσ ……………………………………που εδρεφει ………………, οδόσ ……, αρ.…….., ΣΚ ………….., 

(Α.Φ.Μ.……., Δ.Ο.Τ.……….), όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ από 

τον νόμιμο εκπρόςωπό τθσ κ. ………………… ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουκα: 

Θ πρϊτθ εκ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπόψθ:  

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, 

 το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
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Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 

ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 

2007 -2013», 

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 

ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 τθν Απόφαςθ 850/2018 Σμιματοσ VI Ελεγκτικοφ υνεδρίου θ οποία ερμθνεφει το άρκρο 

75 παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016 ωσ εξισ: αποτελεί ςυμπλιρωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι 

του κενοφ ςτοιχείου 22.Δ του περιλαμβανομζνου ςτο Παράρτθμα Βϋ τθσ 29/Ε/2017 

απόφαςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. πρότυπου τεφχουσ διακιρυξθσ, ςφμφωνθ προσ το άρκρο 75 

παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016 

 το άρκρο 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 το άρκρο 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 

82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 

μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 

προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά 

για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
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ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ 

εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν, 4172/2013 (Α167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 

«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό 

κακεςτϊσ» 

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Π.Π. 

 τθ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ» 

 τθ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 Σθ με αρικμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 

φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5), 

 Σθν Τπ. Απ. 110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ/Β 3521/2016) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ 

και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων.» 

 Σο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/06.11.2013) «Θλεκτρονικι επιτιρθςθ υποδίκων, 

καταδίκων και κρατουμζνων ςε άδεια και άλλεσ διατάξεισ», 

 Σο Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Αϋ 242/11.10.2002), άρκρο 2, «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςυμβάςεων 

προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν και δθμοςίων ζργων», 

 Σον Κανονιςμό 1301/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ και για τθ κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν 
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ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

1080/2006, 

 Σον Κανονιςμό 1303/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το 

Σαμείο υνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό 

Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ 

και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΚ) αρικ. 1083/2006, 

 Σον Κανονιςμό αρικ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 , ςχετικά με τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τισ 

υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά και τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 1999/93/ΕΚ, 

 Σθ με αρικμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ για τθν ζγκριςθ 

του υμφϊνου Εταιρικισ χζςθσ (.Ε..) τθσ Ελλάδασ (νζο Ε..Π.Α) για τθν περίοδο 2014-

2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), 

 Σον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίθςθ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) και των 

οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 

περί των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ 

του CPV, 

 Σθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 «ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ», 

 Σθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 «ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ φορζων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ», 

 Σο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Σισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ ΕΑ.Α.ΔΘ.Τ.. 

 Σθν ΚΤΑ 14097/757/2012 (ΦΕΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Ζλεγχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για τθ μεταφορά πόςιμου νεροφ, 

αποχετευτικϊν λυμάτων και ενδοδαπζδια κζρμανςθ» 
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 Σισ πρότυπεσ Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 Σθν Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 – «Ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 98/83/ΕΚ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 

3θσ Νοεμβρίου 1998» όπωσ ιςχφει. 

 Σθν Κ.Τ.Α. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 Σεφχοσ Β’) «Κατθγορίεσ αδειϊν 

χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ των υδάτων. Διαδικαςία και όροι ζκδοςθσ των 

αδειϊν, περιεχόμενο και διάρκεια ιςχφοσ τουσ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ» 

 τθν υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ ΚΤΑ ≪Ειδικό 

Πρόγραμμα Χοριγθςθσ Επενδυτικϊν Δανείων ςε ΟΣΑ: ςκοπόσ, κριτιρια ζνταξθσ, 

διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ αιτιςεων, ζλεγχοσ πορείασ υλοποίθςθσ των 

ζργων, όροι και δικαιολογθτικά χοριγθςθσ των δόςεων των δανείων, τρόποσ απόδοςθσ 

του προϊόντοσ των δανείων, διαδικαςία και δικαιολογθτικά για τθν αποπλθρωμι των 

δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ηθτιματα διαχείριςθσ προγράμματοσ≫ 

 Σθ με Α.Π. 41586 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ» ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι»,  

 Σθν αρικμ. …………. Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα τθν ζγκριςθ διενζργειασ 

τθσ προμικειασ, τον κακοριςμό του τρόπου ανάκεςθσ και τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν 

διενζργειασ διαγωνιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ Πράξθσ με τίτλο 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ» 

 Σο υπ’ αρ. πρωτ. …../…-…-… Πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με 

τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των φακζλων προςφορϊν και τθν αποςφράγιςθ, 

αξιολόγθςθ και βακμολογία των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι 

Προςφορά» 

 Σθν υπ’ αρικμ. …/… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαλόπολθσ με 

τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό αξιολόγθςθσ και βακμολογίασ των (υπο)φακζλων 

«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά». 

 Σθν υπ’ αρ. πρωτ. …../…-…-… πρόςκλθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Προςφορά» 

 Σο υπ’ αρ. πρωτ. …../…-…-… Πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με 

τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι 

Προςφορά» και τθν κατάταξθ των προςφορϊν. 

 Σθν υπ’ αρικμ. …/… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαλόπολθσ με 

τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό αξιολόγθςθσ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι 

Προςφορά» και κατάταξθσ των προςφορϊν». 
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 Σθν υπ’ αρ. πρωτ. …../…-…-… Πρόςκλθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςτον 

ανάδοχο για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 Σο υπ’ αρ. πρωτ. …../…-…-… Πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςχετικά με 

τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, και τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

αναδόχου και τθν ειςιγθςθ τθσ για τθν κατακφρωςθ τθσ πράξθσ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. …/… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαλόπολθσ με 

τθν οποία εγκρίκθκε το πρακτικό αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και 

ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ, θ ….. με τθν επωνυμία …… 

 Σθν προςφορά τθσ δεφτερθσ των ςυμβαλλομζνων. 

 Σθν με αρ. πρωτ. …/…-…-…, ζγγραφο του Σμιματοσ Ανάπτυξιακϊν Προγρ/των & 

Διαχείριςθσ Π.Δ.Ε.διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ για το χζδιο φμβαςθσ του τίτλου του 

κζματοσ  

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. …/…-…-… πρόςκλθςθ προσ τθ δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςασ. 

Κακϊσ και των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

του διαγωνιςμοφ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι 

τθ δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων, …………. με τθν επωνυμία «…………….» καλοφμενθ εφεξισ ωσ 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ», ςυνολικοφ ποςοφ ………………. ΕΤΡΩ (………………. €) χωρίσ ΦΠΑ 24% ι 

……………………… ΕΤΡΩ (…………..€), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% με τουσ παρακάτω όρουσ 

τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ. 

τθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε 

λειτουργία του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ, οι δαπάνεσ των δοκιμϊν λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ, εκπαίδευςθσ προςωπικοφ και καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν Οριςτικι Ποιοτικι και 

Ποςοτικι Παραλαβι για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΤ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ 

ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ 

και λειτουργία ενόσ πλιρουσ ςυςτιματοσ. 

Όλεσ οι επιβαρφνςεισ, ειςφορζσ, φόροι, κρατιςεισ για λογαριαςμό τρίτων, επιβαρφνςεισ που 

τυχόν επιβλθκοφν αναδρομικά κα βαρφνουν όλεσ τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
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Θ κάλυψθ δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν ίδια ςυμμετοχι του κυρίου του ζργου, το Φ.Π.Α, 

κακϊσ και επιπρόςκετεσ δαπάνεσ που για οποιοδιποτε λόγο κα απαιτθκοφν να καταβλθκοφν, 

για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, που υπερβαίνουν ι δεν εντάςςονται ςτον επιλζξιμο 

προχπολογιςμό, βαρφνουν τθν ΤΠΗΡΕΙΑ. 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ ςε καμία περίπτωςθ δεν ανακεωροφνται αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το Ν.4412/2016 φορολογικά ςτοιχεία 

(τιμολόγια, δελτία αποςτολισ κ.α.) ςτο όνομα τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο ςφμβαςησ – Θεςμικό πλαίςιο 

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ςυςτιματοσ απομακρυςμζνου ελζγχου και 

διαχείριςθσ του δικτυοφ φδρευςθσ του Διμου Μεγαλόπολθσ. Σο αντικείμενο τθσ φμβαςθσ 

περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και 

τθν τεχνικι προςφορά τουΑΝΑΔΟΧΟΤ.υγκεκριμζνα,  ςτο αντικείμενο περιλαμβάνεται: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία είκοςι ενόσ (21) Σοπικών ταθμών 

Ελζγχου (Σ..Ε.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, 

πίεςθ, ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργία αντλιϊν και άλλεσ κρίςιμεσ 

παραμζτρουσ) ςτισ υποδομζσ του δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν αυτϊν κα δθμιουργθκεί 

ζνα υπόβακρο παρακολοφκθςθσ των απωλειϊν του δικτφου, κα δοκοφν τα απαραίτθτα 

δεδομζνα για τον υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου και θ Τπθρεςία κα οδθγθκεί ςτθν 

αποδοτικότερθ λειτουργία του, μειϊνοντασ δραςτικά το καταςπαταλοφμενο νερό και το 

κόςτοσ λειτουργίασ των γεωτριςεων και των αντλιοςταςίων, ενϊ κα παρζχεται θ 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςε πραγματικό χρόνο τθσ ποιότθτασ του νεροφ κακϊσ και 

θ χλωρίωςθ του, 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία τριών (3) ταθμών Διαχείριςησ Πίεςησ  

(.Δ.Π.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ) και 

τθν εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω 

των ςτακμϊν αυτϊν κα επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ 

λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου και θ εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςφμφωνα 

με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ με άμεςο ςκοπό τθν δραςτικι μείωςθ των διαρροϊν και των 

κραφςεων, 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία πζντε (5) Σοπικών ταθμών Ελζγχου 

Ποιότητασ  (Σ..Ε.Π.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων 

(ποιότθτασ, πίεςθ) ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν 

αυτϊν κα επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ των κρίςιμων αυτϊν παραμζτρων ςε 

πραγματικό χρόνο και θ άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των δοςμζνων 

ορίων, 



 
χζδιο φμβαςθσ - ελίδα 9 

 

 Προμικεια Φορητών ταθμών Ελζγχου Διαρροών (Φ..Ε.), για το ενεργό εντοπιςμό 

διαρροϊν που περιλαμβάνουν: 

 Διάταξθ ψθφιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ),  

 Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ) και 

 Σθλεμετρικζσ διατάξεισ  ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακι διάταξθ (5 τμχ)  

 Προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Κεντρικοφ ταθμοφ Ελζγχου(Κ..Ε.) και εποπτείασ 

του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου κα αναπτυχκεί ςφςτθμα 

εξυπθρετθτϊν ςτο οποίο κα εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ εφαρμογζσ και τα 

απαραίτθτα λογιςμικά ελζγχου και διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ επικοινωνιϊν, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει 

το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ, αλλά και κα επιτθρεί 

το επικοινωνιακό δίκτυο για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία του, 

 Εκπαίδευςη του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ, 

 Σεκμηρίωςη και τθ δοκιμαςτική λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: υμβατικά ςτοιχεία 

Θ ςφμβαςθ ζχει μεγαλφτερθ ιςχφ από τα άλλα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ. 

Σα ζγγραφα που κα ςυνοδεφουν τθ ςφμβαςθ κα κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ς' αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται 

με τθν ακόλουκθ ςειρά ιςχφοσ: 

 Θ Διακιρυξθ και θ περίλθψι τθσ 

 Σο Σιμολόγιο τθσ Μελζτθσ  

 Ο Προχπολογιςμόσ τθσ Μελζτθσ  

 Θ Σεχνικι Περιγραφι  

 Οι τεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

 Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)  

 Θ Γενικι υγγραφι υποχρεϊςεων (Γ..Τ.)  

 Σο Σιμολόγιο τθσ Προςφοράσ και 
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 Ο Προχπολογιςμόσ τθσ Προςφοράσ  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει πιςτά τθσ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν ςε 

όλα τα ςθμεία εκτόσ από εκείνα που διαφοροποιοφνται ςτθν προςφορά του, τα οποία ζχουν 

αξιολογθκεί και ζχουν γίνει αποδεκτά από τθν υπθρεςία κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ 

τεχνικισ του προςφοράσ, ςφμφωνα με το Πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: Οικονομικό Αντικείμενο 

Σο ςυγκεντρωτικό οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ όπωσ υποβλικθκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, 

ςτα τεφχθ του προχπολογιςμοφ και του τιμολογίου προςφοράσ ζχει ωσακολοφκωσ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ  

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24 %  

ΟΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: Σόποσ παράδοςησ - Προθεςμία περατώςεωσ 

Ο Σόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ είναι οι εγκαταςτάςεισ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ ςτα ςθμεία που 

προβλζπονται από τθν Σεχνικι Περιγραφι. 

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/εγκατάςταςθσ μαηί με τθν περίοδο 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ ορίηεται ςε δζκα πζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ παροφςθσ (12 μινεσ για τθν παράδοςθ/ εγκατάςταςθκαι 3 μινεσ για τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ του Διμου, τθν τεκμθρίωςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ). 
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Προβλζπεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. Θ 

παράταςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα αφορά αποκλειςτικά και μόνο το αντικείμενο του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και κα χορθγείται με τουσ 

ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ, οι οποίοι ίςχυαν για τθν αρχικι ςφμβαςθ. τθν περίπτωςθ που το αίτθμα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ 

βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ και περιςςότερων τθσ μίασ αλλεπάλλθλων παρατάςεων, 

εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι 

διάρκεια των περιςςότερων τθσ μίασ παρατάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ αρχικι χρονικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με τρόπο που να ςυνεπάγεται καταςτρατιγθςθ των όρων τθσ 

διακιρυξθσ και αλλοίωςθ των όρων διεξαγωγισ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Εάν λιξει ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 

παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. Σα αναλογοφντα ποςά για τθν τυχόν χορθγθκείςα παράταςθ ζχουν περιλθφκεί ςτο 

ποςό του αρχικοφ προχπολογιςμοφ του διαγωνιςμοφ και ςε καμία περίπτωςθ δεν υπερβαίνουν 

το ποςό του αρχικοφ προχπολογιςμοφ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία 

που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 

παραδϊςει εγκατεςτθμζνο και πλιρωσ λειτουργικό μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: Ποινικζσ ρήτρεσ 

ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των εργαςιϊν, με υπαιτιότθτα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ο ΑΝΑΔΟΧΟ επιβαρφνεται με ποινικι ριτρα κακυςτζρθςθσ, θ οποία ςυμφωνείται 

από τϊρα ςε μιςό τοισ εκατό (0,5%) τθσ αξίασ του ςυςτιματοσ που δεν ζχει παραδοκεί, κάκε 

εβδομάδα κακυςτζρθςθσ. Σο ςφνολο τθσ ποινικισ ριτρασ δεν δφναται να υπερβαίνει το 4% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ των κακυςτερθμζνων ςυςτθμάτων. Μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ από τθ 

λιξθ του χρόνου παράδοςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που κα οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ ι ςε ανωτζρα 

βία θ προκεςμία κα παρατείνεται για τόςο χρόνο, όςο κα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι, δεν ζχει οποιαδιποτε άλλθ αξίωςθαποηθμίωςθσ από 

τθν ΤΠΗΡΕΙΑ, πλθν τθσ πλιρουσ και ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ τθσ αξίασ του μζχρι τθ ςτιγμι τθσ 

εκδιλωςθσ τθσ ανωτζρασ βίασ, ιδθ εκτελεςκζντοσ ζργου. ε κάκε περίπτωςθ, ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

διατθρεί το δικαίωμα να υπαναχωριςει αηθμίωσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, κεωρϊντασ τθν 

λυκείςα, εφόςον το γεγονόσ που ςυνιςτά τθν ανωτζρα βία ι θ υπαιτιότθτα που ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπο τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ και κακιςτά αδφνατθ τθν εκ μζρουσ τθσ παραλαβι των προσ 

προμικειαυλικϊν ι/και του ανατεκζντοσ ζργου, παρατείνεται πζραν των ζξι (6) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία που επιλκε αρχικά. Σο δικαίωμα του ΑΝΑΔΟΧΟΤ για εξόφλθςθ των ιδθ 

παραδοκζντων υλικϊν ι/και του ιδθ εκτελεςκζντοσ ζργου, πριν τθν επζλευςθ του γεγονότοσ 
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που ςυνιςτά τθν ανωτζρω βία ι τθν υπαιτιότθτα ςτο πρόςωπο τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ, παραμζνει 

αναλλοίωτο και ςε αυτι τθν περίπτωςθ. 

Περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρω βία κατά τθν παροφςα παράγραφο είναι ενδεικτικά, αλλά 

όχι περιοριςτικά ο πόλεμοσ, θ εγκλθματικι ι τρομοκρατικι ενζργεια, θ απεργία, το 

πραξικόπθμα, οι απρόβλεπτεσ κυβερνθτικζσ απαγορεφςεισ, οι αιφνίδιεσ φυςικζσ καταςτροφζσ 

(ςειςμόσ, πλθμμφρα κλπ.), τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ςφοδρι κακοκαιρία, χιονόπτωςθ, 

παγετόσ κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: υνεννόηςη - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ 

Όλεσ οι μεταξφ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ και του ΑΝΑΔΟΧΟΤ ςυνεννοιςεισ, είτε αφοροφν ςτθν παροχι ι 

αίτθςθ οδθγιϊν ι προβολι διαφωνιϊν είτε κάκε άλλθ ενζργεια ι διλωςθ γίνονται οπωςδιποτε 

με ζγγραφο. Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν 

δικαιοφνται κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί με οποιονδιποτε τρόπο. 

τοιχεία ΤΠΗΡΕΙΑ: Διμοσ Μεγαλόπολθσ Αρμόδιοσ επικοινωνίασ : ………………… 

τοιχεία ΑΝΑΔΟΧΟΤ: …………… με τθν επωνυμία «…………………………» Αρμόδιοσ 

επικοινωνίασ : …………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: Εγκατάςταςη υςτήματοσ 

Εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

πρζπει να υποβάλλει ςτθν ΤΠΗΡΕΙΑ χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ,κζςθσ ςε λειτουργία και 

παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Παράλλθλα, κα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνθμα 

ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και διαμόρφωςθ χϊρων από 

τθν ΤΠΗΡΕΙΑ κακϊσ και κάκε ενζργειασ που κατά τθν κρίςθ του πρζπει να κάνει θ ΤΠΗΡΕΙΑ 

προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ ςτο ςφνολο του και μελζτθ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ. 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ 

μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι λειτουργία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: Τποχρεώςεισ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ προκειμζνου να διευκολυνκεί 

ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ 

επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεϊν του. Θ ΤΠΗΡΕΙΑ κα παρζχει τθν αναγκαία ςυνδρομι ςτον βακμό που τθσ το 

επιτρζπουν οι κείμενεσ διατάξεισ. 
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Θ ΤΠΗΡΕΙΑυποχρεοφται να παράςχει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟκάκε δυνατι αρωγι, να εξαςφαλίςει όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ άδειεσ, τθν πρόςβαςθ και γενικά να διευκολφνει με κάκε τρόπο τθν άρτια και 

εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ανατεκείςασ προμικειασ από αυτόν. Άρνθςθ, κακυςτζρθςθ ι 

αδυναμία τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ να ενεργιςει αναλόγωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, απαλλάςςουν τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ από κάκε ευκφνθ τουγια τθν μθ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και 

εγκατάςταςθσ κατά το άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: Τποχρεώςεισ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΟΑΝΑΔΟΧΟ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ φμβαςθ και τα ςυμβατικάςτοιχεία 

υποχρεϊςεισ του όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα, με τθ δζουςα προςοχι και επιμζλεια, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τουσ, τθν προςφορά του, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ 

καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ.  

ΟΑΝΑΔΟΧΟ είναι υποχρεωμζνοσ μεταξφ άλλων: 

 Για όλα τα προςφερόμενα ςτοιχεία να εκτελεί δοκιμζσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα 

επίςθμα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.  

 κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να ζχει ζναν ικανό μθχανικό, ο οποίοσ κα 

είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ.  

 να διακζτει όλθ τθν κατάλλθλθ εργατικι δφναμθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, 

ειδικευμζνθ και ανειδίκευτθ.  

 Να ειδοποιεί γραπτϊσ τθν ΤΠΗΡΕΙΑ όταν τελειϊνει κάκε μζροσ τθσ προμικειασ και 

όταν τελειϊςει ςυνολικά θ προμικεια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα εκτελζςει ελζγχουσ παρουςία 

του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ και προσ ικανοποίθςθ του, για κάκε υπό 

προμικεια υλικό που προβλζπονται δοκιμζσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τθν 

προςφορά του, κακϊσ και για όλο το φςτθμα.  

 Να αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ 

οποίεσ κα εκτελζςει τθν προμικεια του υςτιματοσ.  

 Μζχρι να τεκεί ολόκλθρο το ςφςτθμα ςε πλιρθ λειτουργία, κεματοφφλακασ των υλικϊν 

που ζχει προςκομίςει ορίηεται ο ΑΝΑΔΟΧΟ. Σα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν 

ςε αποκικεσ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ μετά από αίτθμα του ΑΝΑΔΟΧΟΤ, τθν ευκφνθ όμωσ κα 

εξακολουκιςει να ζχει ο ΑΝΑΔΟΧΟ.  

 Να ςυντάξει και παραδϊςει ςτθν ΤΠΗΡΕΙΑ πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Σεχνικι 

Προςφορά του. Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, εκπαιδευτικι υποςτιριξθ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα προμθκεφςει τθν ΤΠΗΡΕΙΑ με εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

Σα εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Αγγλικά ι ςτα Ελλθνικά και 

κα είναι κατ’ ελάχιςτον αυτά που αναφζρονται ςτθν προςφορά του.  
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ΑΡΘΡΟ 10Ο: Παραλαβή ςυςτήματοσ – Πληρωμζσ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται κατά ςτάδια με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ. 

Αντίςτοιχα μετά από αίτθςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου μποροφν 

να αποδεςμεφονται τα αντίςτοιχα ποςά τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Σα ςτάδια παραλαβισ-

πλθρωμισ είναι: 

1ο τάδιο: Με τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνολικοφ εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν 

του Κεντρικοφ τακμοφ Ελζγχου (Κ..Ε.) και τθν παράδοςθ του φορθτοφ εξοπλιςμοφ 

προγραμματιςμοφ και ελζγχου διαρροϊν (Φ..Ε.), κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο κατ’ αρχιν 

παραλαβισ του παραδοκζντοσ/ εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν εφαρμογισ. 

Θα ςυνταχκεί λογαριαςμόσ από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου του 

παραδοκζντοσ/ εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 100% του ςυνόλου των λογιςμικϊν. 

2ο τάδιο: Με τθν εγκατάςταςθ κάκε 5 τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου οποιουδιποτε τφπου (Σ..Ε., 

.Δ.Π. ι Σ..Ε.Π.) τθ ςφνδεςι τουσ ςτο ςφςτθμα, τθν διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, 

τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν υπ’ όψθ κζςθ, τθν αναγνϊριςι 

τουσ και τθ διαπίςτωςθ αποςτολισ πλθροφοριϊν και λιψθσ και εκτζλεςθσ εντολϊν κα γίνεται θ 

καταρχιν παραλαβι τουσ κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο και κα ςυντάςςεται 

λογαριαςμόσ για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 

100% του ςυνόλου του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

3ο τάδιο: Μετά τθν κατ’ αρχιν παραλαβι και του τελευταίου τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου 

οποιουδιποτε τφπου (Σ..Ε., .Δ.Π. ι Σ..Ε.Π.)  και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι λειτουργία αυτϊν 

για το διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν που προβλζπεται από τθ διακιρυξθ και αφοφ ζχει 

ολοκλθρωκεί θ προβλεπόμενθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ  και οι λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, ςυντάςςεται πρωτόκολλο οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ 

Παραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). Ο λογαριαςμόσ που κα το ςυνοδεφει κα είναι το 

ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποπλθρωμι του κα γίνει με τθν ζγκριςθ του Πρωτοκόλλου 

Οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ τθσ προμικειασ (του ςυςτιματοσ), οπότε και κα 

επιςτραφεί το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ δοκεί θ αντίςτοιχθ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

4ο τάδιο: Μετά το πζρασ του θμίςεωσ χρόνου καλισ λειτουργίασ (ςφμφωνα με τθν τεχνικι 

προςφορά) και τθν βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, κα ςυνταχκεί αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το 

50% τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

5ο τάδιο: Μετά τθν λιξθ και του υπόλοιπου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν 

βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα ςυνταχκεί 

αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το υπόλοιπο 50% τθσ 

Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, το οποίο αποτελεί και εξόφλθςθ του Αναδόχου  

Όλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 

προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται ςτθν ΤΠΗΡΕΙΑ μαηί με τιμολόγιο 
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και αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: Προκαταβολζσ 

τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ φψουσ μζχρι και πενιντα 

τοισ εκατό (50%) επί του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. Θ λιψθ τθσ προκαταβολισ 

ζγκειται ςτθν δυνθτικι επιλογι του ΑΝΑΔΟΧΟΤ και καλφπτεται από ιςόποςθ εγγυθτικι 

επιςτολι προκαταβολισ ζγκυρου πιςτωτικοφ οργανιςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

και τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν 

θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον 

υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων 

του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ 

προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν 

εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: Κατάθεςη εγγυήςεων 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα εκδίδονται υπζρ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ. 

12.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 

τον Φ.Π.Α. 

12.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ είκοςι χιλιάδων ΕΤΡΩ (20.000,00 €) 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Π.Α. 

Ο τρόποσ κατάκεςθσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ, ο τρόποσ αποδζςμευςθσ και επιςτροφισ των εγγυθτικϊν 

κακορίηεται ςτθν διακιρυξθ (παρ.4.1) και ςτο Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκόμιςε και κατζκεςε, όπωσ προβλζπεται 

από τθ διακιρυξθ, τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ …….€, και ιςχφοσ ζωσ …/…/… 

θ οποία εκδόκθκε υπζρ τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ από τθν Σράπεηα ….. με θμερομθνία …/…/… και Αρικμό 

………..  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: Αςφάλεια κατά κλοπήσ και τυχαίασ επζμβαςησ 

Όλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, πυρκαγιά κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία και 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Σο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα 

προςκομιςκεί ςτθν ΤΠΗΡΕΙΑ και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων 
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πλθρωμϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: Τποςτήριξη – Εγγφηςη - υντήρηςη 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ/ςυντιρθςθ διάρκειασ ………………… μθνϊν, 

ςφμφωνα με τθν Σεχνικι του προςφορά, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το 

προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ. Ο τρόποσ ενζργειασ, οι όροι 

τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθ/ςυντιρθςθ και οι λοιπζσ διαδικαςίεσ αναφζρονται ςτθν Σεχνικι 

προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: Επίλυςη διαφορών – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Κάκε διαφορά λφεται ενϊπιον των αρμοδίων πολιτικϊν δικαςτθρίων (Αποφάςεισ τΕ112/98, ΕΑ 

1110/07 Κλπ.) 

ε περίπτωςθ που ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζχει οποιαδιποτε διαφορά με τθν ΤΠΗΡΕΙΑ προκφπτουςα 

από τθ ςφμβαςθ πρζπει να ακολουκιςει αμζςωσ τθν διαδικαςία επίλυςθσ διαφόρων που 

προβλζπει ο Ν.3463/06. ε περίπτωςθ που δεν αςκιςει τθν αίτθςθ του για επίλυςθ διαφοράσ 

μζςα ςτθν προβλεπόμενθ ανατρεπτικι προκεςμία των 15 θμερϊν τότε δεν μπορεί να επανζλκει 

ςτο μζλλον αφοφ τα τυχόν δικαιϊματα του ζχουν παραγραφεί. 

Θ αυτι ακριβϊσ διαδικαςία πρζπει να ακολουκθκεί και για οποιοδιποτε ςυμβάν ι γεγονόσ τθσ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ι εκτόσ ΤΠΗΡΕΙΑ για το οποίο ο ΑΝΑΔΟΧΟ κρίνει ότι του δθμιοφργθςε αφξθςθ 

ςτο κόςτοσ ι ςτθν προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου τθν οποία δεν αποδζχεται να καλφψει με 

δικι του δαπάνθ ζςτω και αν δεν ζχει προθγθκεί ζγγραφό τθσ ΤΠΗΡΕΙΑ γι’ αυτό. Με τθν 

ζννοια αυτι είναι παραδεκτζσ αιτιςεισ επίλυςθσ διαφορϊν που αφοροφν διαφορζσ μόνο για το 

τελευταίο διάςτθμα των 15 θμερϊν πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. 

Μετά τθν ανάγνωςθ τθσ ςφμβαςθσ τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ υπζγραψαν ζξι (6) όμοια 

αντίτυπα αυτισ. Από αυτά πζντε κατατζκθκαν ςτθν ΤΠΗΡΕΙΑ και το ζκτο ζλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Δήμαρχοσ Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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