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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος εζωηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ» 

 

ύμβαζη  Νο. …./2019 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι - ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΡΔΤΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΠΑΡΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΓΑΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ήκεξα … εκέξα … ηνπ κελφο … ηνπ έηνπο …, ζηελ έδξαηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο (Γεκαξρείν 

Γεζθάηεο, ΣΚ51200, Γεζθάηε, Ννκνχ Γξεβελψλ) κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ: 

Α. ηνπ Γήμος Γεζκάηηρπνπ εδξεχεη ζηελ Γεζθάηε ηνπ Ννκνχ Γξεβελψλ, ΣΚ51200, 

(Α.Φ.Μ.…………., Γ.Ο.Τ. ……..), φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο 

απφ ηνλ …………….., Γήκαξρν, θαινχκελν ζην εμήο θαη ράξηλ ζπληνκίαο ε «ΥΠΗΡΕΙΑ» 

θαη 

Β. ηεο ……………………………………πνπ εδξεχεη ………………, νδφο ……, αξ.…….., ΣΚ 

………….., (Α.Φ.Μ.……., Γ.Ο.Τ.……….), φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο θ. ………………… ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ 

ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Ζ πξψηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρνληαο ππφςε:  

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 
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έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 

-2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηεο ππ‟ αξ. 13022 (ΦΔΚ 1377/Β‟/24-4-2018) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΚΤΑ 

«Δηδηθφ Πξφγξακκα Υνξήγεζεο Δπελδπηηθψλ Γαλείσλ ζε ΟΣΑ: ζθνπφο, θξηηήξηα 

έληαμεο, δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ, έιεγρνο πνξείαο πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ, φξνη θαη δηθαηνινγεηηθά ρνξήγεζεο ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ, ηξφπνο 

απφδνζεο ηνπ πξντφληνο ησλ δαλείσλ, δηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή 

ησλ δαλείσλ απφ ην ΠΓΔ θαη ινηπά δεηήκαηα δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο», 

 ηνπ Ν. 4497/2017 (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017) Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο», 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π. 
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 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ», 

 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ», 

 ηεο Κ.Τ.Α. νηθ. 146896/17.10.2014 (ΦΔΚ 2878/27.10.2014 Σεχρνο Β‟) «Καηεγνξίεο 

αδεηψλ ρξήζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ. Γηαδηθαζία θαη φξνη 

έθδνζεο ησλ αδεηψλ, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο 

ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ, 

 ηεο ΚΤΑ 14097/757/2012 (ΦΔΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Έιεγρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα απηψλ γηα ηε κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ, 

απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ θαη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε», 

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα 

ηξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ 

νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ 

πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

CPV, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 

(Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ, 

4172/2013 (Α167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη 

β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο».     

 ηεο Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 – «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 

3εο Ννεκβξίνπ 1998» φπσο ηζρχεη, 
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 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

 ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΑ.Α.ΓΖ.Τ., 

 ησλ πξφηππσλ  Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, 

 ηνπ λ. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

 ηνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 ηελ Τπ. Αξηζκ.56/2018 κειέηε κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο 

 Σελ κε Α.Π. 27845/15-06-2018 Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, 

 Σελ κε Α.Π. 39138/27-07-2018 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο» ηνπ Σκήκαηνο 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ & Γηαρείξηζεο Π.Γ.Δ. ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

 Σελ ……../2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ, ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε, 

 Σελ ……../2019  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ζρεηηθά κε 

ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο, 

 Σν Πξαθηηθφ Iηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ θαη ηελ απνζθξάγηζε, αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνινγία ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 
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 Σελ ππ‟ αξηζκ. …/… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθφI αμηνιφγεζεο θαη βαζκνινγίαο ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

 Σελ ππ‟ αξ. πξση. …../…-…-… πξφζθιεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 Σν Πξαθηηθφ IIηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη ηελ 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. …/… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθφII αμηνιφγεζεο ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

θαη θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ». 

 Σελ ππ‟ αξ. πξση. …../…-…-… Πξφζθιεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζηνλ 

αλάδνρν γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 Σν Πξαθηηθφ IIIηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε, θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ 

εηζήγεζε ηεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξάμεο. 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. …/… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ IIIαμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο, ε ….. κε ηελ επσλπκία …… 

 Σελ πξνζθνξά ηεο δεχηεξεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. …/…-…-… πξφζθιεζε πξνο ηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

Καζψο θαη ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι 

ηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, …………. κε ηελ επσλπκία «…………….» θαινχκελε εθεμήο 

σο «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος 

εζωηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ», ζπλνιηθνχ πνζνχ ………………. ΔΤΡΩ 

(………………. €) ρσξίο ΦΠΑ 24% ή ……………………… ΔΤΡΩ (…………..€), 

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24% κε ηνπο παξαθάησ φξνπο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. 

ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, νη δαπάλεο ησλ δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή 
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Παξαιαβή γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ 

δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηάαιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ελφο πιήξνπο ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη επηβαξχλζεηο, εηζθνξέο, θφξνη, θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, επηβαξχλζεηο πνπ 

ηπρφλ επηβιεζνχλ αλαδξνκηθά ζα βαξχλνπλ φιεο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαζεσξνχληαη αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ν.4412/2016 θνξνινγηθά ζηνηρεία 

(ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θ.α.) ζην φλνκα ηεο ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

: Ανηικείμενο ζύμβαζηρ – Θεζμικό πλαίζιο 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος εζωηεπικού δικηύος 

ύδπεςζηρ ηος Γήμος Γεζκάηηρ. Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπΑΝΑΔΟΧΟΥ.Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο ζε ηέζζεξηο (4) ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Δ.) κε ρξήζε ζπζηήκαηνο In-

line κέηξεζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη πίεζεο θαη παξειθφκελν 

εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο θαη εμνπιηζκνχ ζε ηνπηθνχο 

ζηαζκνχο κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνχ δηαξξνψλ (.Μ.Κ.) κε ρξήζε 

ηειεκεηξηθψλ δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (Κ..Δ.) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ, επηθνηλσλίεο, ινγηζκηθά θιπ  

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ 

ζε ιεηηνπξγία θαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ 

Τπεξεζία θαη 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 2 κελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ 

θιπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, 

εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 2
Ο

: ςμβαηικά ζηοισεία 

Ζ ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηε ζχκβαζε ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη κε 

ηελ αθφινπζε ζεηξά ηζρχνο: 

 Ζ Γηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςή ηεο 

 Σν Σηκνιφγην ηεο Μειέηεο  

 Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο  

 Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή  

 Οη ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)  

 Ζ Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γ..Τ.)  

 Σν Σηκνιφγην ηεο Πξνζθνξάο θαη 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνζθνξάο  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη πηζηά ηεο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζε 

φια ηα ζεκεία εθηφο απφ εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία έρνπλ 

αμηνινγεζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηελ ππεξεζία θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο 

ηνπ πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

: Οικονομικό Ανηικείμενο 

Σν ζπγθεληξσηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο φπσο ππνβιήζεθε απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ, 

ζηα ηεχρε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο έρεη σοαθνινχζσο. 

ΣΔ 1  
   

 ύνολο  

     
ΣΔ 2  

   
 ύνολο  

     
ΣΔ 3  

   

 ύνολο  

     
ΣΔ 4  

   

 ύνολο  



 
Σχζδιο Σύμβασης - Σελίδα 9 

 

     
ΜΚ 

   

 ύνολο  

     
ΚΔ - Τπηπεζίερ (Κενηπικόρ ηαθμόρ Δλέγσος) 

   

 ύνολο  

   
 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 

Φ.Π.Α. (24%)  

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. (24%)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

: Σόπορ παπάδοζηρ - Πποθεζμία πεπαηώζεωρ 

Ο Σφπνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ ζηα ζεκεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/εγθαηάζηαζεο καδί κε ηελ πεξίνδν 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

παξνχζεο (10 κήλεο γηα ηελ παξάδνζε θαη 2 κήλεο γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο).  

Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ παξάηαζε 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα ρνξεγείηαη κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο, νη 

νπνίνη ίζρπαλ γηα ηελ αξρηθή ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο 

ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαη πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο αιιεπάιιεισλ παξαηάζεσλ, εθφζνλ απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο παξαηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε αξρηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, κε ηξφπν πνπ λα ζπλεπάγεηαη θαηαζηξαηήγεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

αιινίσζε ησλ φξσλ δηεμαγσγήο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα 

αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Σα 
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αλαινγνχληα πνζά γηα ηελ ηπρφλ ρνξεγεζείζα παξάηαζε έρνπλ πεξηιεθζεί ζην πνζφ ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη εγθαηεζηεκέλν 

θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

: Ποινικέρ πήηπερ 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ν ΑΝΑΔΟΧΟ επηβαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ε νπνία 

ζπκθσλείηαη απφ ηψξα ζε κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) ηεο αμίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη 

παξαδνζεί, θάζε εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο πνηληθήο ξήηξαο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 4% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε 

ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν ΑΝΑΔΟΧΟ θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ ή ζε αλσηέξα 

βία ε πξνζεζκία ζα παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν, φζν ζα δηαξθεί ην εκπφδην απηφ. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟ γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή, δελ έρεη νπνηαδήπνηε άιιε αμίσζεαπνδεκίσζεο απφ 

ηελ ΥΠΗΡΕΙΑ, πιελ ηεο πιήξνπο θαη νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηεο αμίαο ηνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

εθδήισζεο ηεο αλσηέξαο βίαο, ήδε εθηειεζζέληνο έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΔΟΧΟ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη αδεκίσο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζεσξψληαο ηελ 

ιπζείζα, εθφζνλ ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά ηελ αλσηέξα βία ή ε ππαηηηφηεηα πνπ ζπληξέρεη ζην 

πξφζσπν ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ θαη θαζηζηά αδχλαηε ηελ εθ κέξνπο ηεο παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηαπιηθψλ ή/θαη ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ, παξαηείλεηαη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ επήιζε αξρηθά. Σν δηθαίσκα ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ γηα εμφθιεζε ησλ ήδε 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ ή/θαη ηνπ ήδε εθηειεζζέληνο έξγνπ, πξηλ ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

ζπληζηά ηελ αλσηέξσ βία ή ηελ ππαηηηφηεηα ζην πξφζσπν ηεο ΤΠΖΡΔΗΑ, παξακέλεη 

αλαιινίσην θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

Πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξσ βία θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν είλαη ελδεηθηηθά, αιιά 

φρη πεξηνξηζηηθά ν πφιεκνο, ε εγθιεκαηηθή ή ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ε απεξγία, ην πξαμηθφπεκα, 

νη απξφβιεπηεο θπβεξλεηηθέο απαγνξεχζεηο, νη αηθλίδηεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκφο, 

πιεκκχξα θιπ.), ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (ζθνδξή θαθνθαηξία, ρηνλφπησζε, παγεηφο θιπ.). 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα XIV ηνπ πξνζαξηήκαηνο Β‟ ηνπ Ν.4412/2016 (Άξζξν 18 ηνπ λ.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

: ςνεννόηζη - Αλληλογπαθία μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

Όιεο νη κεηαμχ ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ θαη ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ζπλελλνήζεηο, είηε αθνξνχλ ζηελ παξνρή 

ή αίηεζε νδεγηψλ ή πξνβνιή δηαθσληψλ είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε γίλνληαη νπσζδήπνηε 
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κε έγγξαθν. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππ‟ φςε θαη δελ 

δηθαηνχληαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

ηνηρεία ΥΠΗΡΕΙΑ: Γήκνο Γεζθάηεο Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο : ………………… 

ηνηρεία ΑΝΑΔΟΧΟΥ: …………… κε ηελ επσλπκία «…………………………» Αξκφδηνο 

επηθνηλσλίαο : …………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

: Δγκαηάζηαζη ςζηήμαηορ 

Δληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ν ΑΝΑΔΟΧΟ 

πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΥΠΗΡΕΙΑ ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο,ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη 

παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ζα ππνβάιιεη κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ππφκλεκα 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ρψξσλ απφ ηελ 

ΥΠΗΡΕΙΑ θαζψο θαη θάζε ελέξγεηαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα θάλεη ε ΥΠΗΡΕΙΑ 

πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ θαη κειέηε εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο

: Τποσπεώζειρ ΥΠΗΡΕΙΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξρέο ή άιια πξφζσπα, εθφζνλ 

ζεσξεί φηη ε επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηνλ ππνβνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ζ ΥΠΗΡΕΙΑ ζα παξέρεη ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή ζηνλ βαζκφ 

πνπ ηεο ην επηηξέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ζ ΥΠΗΡΕΙΑππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ΑΝΑΔΟΧΟθάζε δπλαηή αξσγή, λα εμαζθαιίζεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, ηελ πξφζβαζε θαη γεληθά λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ηελ άξηηα 

θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζαο πξνκήζεηαο απφ απηφλ. Άξλεζε, θαζπζηέξεζε ή 

αδπλακία ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ λα ελεξγήζεη αλαιφγσο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απαιιάζζνπλ ηνλ 

ΑΝΑΔΟΧΟ απφ θάζε επζχλε ηνπγηα ηελ κε έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο θαηά ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

: Τποσπεώζειρ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΟΑΝΑΔΟΧΟ νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθάζηνηρεία 

ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπο, ηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο.  

ΟΑΝΑΔΟΧΟ είλαη ππνρξεσκέλνο κεηαμχ άιισλ: 
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 Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα ζηνηρεία λα εθηειεί δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα 

επίζεκα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα έρεη έλαλ ηθαλφ κεραληθφ, ν νπνίνο ζα 

είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο.  

 λα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε.  

 Να εηδνπνηεί γξαπηψο ηελ ΥΠΗΡΕΙΑ φηαλ ηειεηψλεη θάζε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη 

φηαλ ηειεηψζεη ζπλνιηθά ε πξνκήζεηα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία 

ηνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ, γηα θάζε ππφ 

πξνκήζεηα πιηθφ πνπ πξνβιέπνληαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη γηα φιν ην χζηεκα.  

 Να αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ζα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πζηήκαηνο.  

 Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ 

πνπ έρεη πξνζθνκίζεη νξίδεηαη ν ΑΝΑΔΟΧΟ. Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

ζε απνζήθεο ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ κεηά απφ αίηεκα ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ηελ επζχλε φκσο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα έρεη ν ΑΝΑΔΟΧΟ.  

 Να ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζηελ ΥΠΗΡΕΙΑ πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζα πξνκεζεχζεη ηελ ΥΠΗΡΕΙΑ κε εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα Αγγιηθά ή ζηα 

Διιεληθά θαη ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ 

πεξηβαιινληηθή, εξγαηηθή λνκνζεζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

: Παπαλαβή ζςζηήμαηορ – Πληπωμέρ 

H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδάθην β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο φισλ ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ.  

Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζε ζηάδηα θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γηα θάζε ζηάδην ζηηο δηαθξηηέο κνλάδεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ππνγξαθή 

απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ηεο ελ 

ιφγσ πξνκήζεηαο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζηεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 
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ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 

βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο θαη ην άξζξν 208 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη 

θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε 

ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη θαηά ζηάδηα κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 

Αληίζηνηρα κεηά απφ αίηεζε ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ θαη έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κπνξνχλ 

λα απνδεζκεχνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία πιεξσκψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα εμήο ζηάδηα: 

1ο ηάδιο 

Με ηελ παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ηνλ ΚΔ ζα ζπληαρζεί πξνζσξηλφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ ζηαζκνχ αθνχ 

εμεηαζηεί καθξνζθνπηθά θαη ειεγρζνχλ νη ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ. 

Θα ζπληαρζεί ινγαξηαζκφο απφ ηνλ αλάδνρν γηα ην 100% ηνπ αληίηηκνπ ηεο αμίαο ηνπ ζηαζκνχ.  

2ο ηάδιο  

Με ηελ παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Δ.) θαη ησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο (.Μ.Κ.) ζα 

ζπληαρζεί πξνζσξηλφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ ζηαζκψλ αθνχ εμεηαζηνχλ καθξνζθνπηθά θαη 

ειεγρζνχλ νη ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ. Θα ζπληαρζνχλ  

ινγαξηαζκνί απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ γηα ην 100% ηνπ αληίηηκνπ ηεο αμίαο ηεο θάζε ηκεκαηηθήο 

παξάδνζεο ΣΔ ή ΜΚ.  

3ο ηάδιο  

Μεηά ηελ παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ΣΔ 

θαη ΜΚ νινθιεξψλεηαη ε πεξίνδνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

αθνινπζεί απηφ ηεο δνθηκαζηηθήο θαη επηηπρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πξνβιεπφκελε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ (ηεθκεξίσζε, θάθεινο 

κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, θηι.). Μεηά ην πέξαο θαη απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπληαρζεί ινγαξηαζκφο 

απφ ηνλ αλάδνρν γηα ην 100% ηνπ αληίηηκνπ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο 

Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο (πέξαο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο).  

Ζ απνπιεξσκή ηνπ ζα γίλεη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη 

Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, νπφηε θαη ζα 

επηζηξαθεί ην ππφινηπν ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εθφζνλ έρεη ήδε δνζεί ε αληίζηνηρε 
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εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Αθνινπζεί ε πεξίνδνο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ γηα πεξίνδν 

δψδεθα κελψλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ εκίζεσο ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά) θαη ηελ βεβαησκέλε θαιή ιεηηνπξγία θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ζα ζπληαρζεί αληίζηνηρν πξσηφθνιιν θαη ζα επηζηξαθεί, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ην 

50% ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ ππφινηπνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ βεβαησκέλε θαιή 

ιεηηνπξγία θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ζα ζπληαρζεί αληίζηνηρν 

πξσηφθνιιν θαη ζα επηζηξαθεί, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ην ππφινηπν 50% ηεο Δγγχεζεο Καιήο 

Λεηηνπξγίαο, ην νπνίν απνηειεί θαη εμφθιεζε ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Ζ νξηζκέλε επηηξνπή παξαιαβήο εθηειεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο καθξνζθνπηθνχο ειέγρνπο, 

επηηφπηνπο ειέγρνπο ζε θάζε ζηαζκφ θαη ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

Όινη νη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί θαη απφ θάζε ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη νη 

πξνεγνχκελεο πιεξσκέο. Σα πξσηφθνιια παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ 

ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ, ε  ΥΠΗΡΕΙΑ επηθπιάζζεηαη λα ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηα ζηάδηα ησλ 

παξαιαβψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο, ν 

ΑΝΑΔΟΧΟ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ηνλ εμνπιηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη πάιη 

απφθιηζε, απνξξίπηεηαη είηε νιφθιεξν ην ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ είηε ε ζπζθεπή εθείλε πνπ θαηά 

ηε γλψκε ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ πξνθαιεί απφθιηζε. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ ή ηε ζπζθεπή κε άιιε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. ε πεξίπησζε 

πνπ αξλεζεί λα ην θάλεη, δε γίλεηαη πξνζσξηλή παξαιαβή θαη θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο 

ΥΠΗΡΕΙΑ ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ή θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

: Πποκαηαβολέρ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο χςνπο κέρξη θαη πελήληα 

ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. Ζ ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο 

έγθεηηαη ζηελ δπλεηηθή επηινγή ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ θαη θαιχπηεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή 

πξνθαηαβνιήο έγθπξνπ πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηε 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο 

πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο δηαθήξπμεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12
Ο

: Καηάθεζη εγγςήζεων 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα εθδίδνληαη ππέξ ηεο ΥΠΗΡΕΙΑ. 

12.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

ηνλ Φ.Π.Α. 

12.2. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαοηεο ζχκβαζεο, πνζνχ είθνζη ρηιηάδσλ ΔΤΡΩ (20.000,00 €) 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

Ο ηξφπνο θαηάζεζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο, ν ηξφπνο απνδέζκεπζεο θαη επηζηξνθήο ησλ εγγπεηηθψλ 

θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε (παξ.4.1) θαη ζην Άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθφκηζε θαη θαηέζεζε, φπσοπξνβιέπεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ …….€, θαη ηζρχνο έσο 

…/…/… ε νπνία εθδφζεθε ππέξ ηεοΥΠΗΡΕΙΑαπφ ηελ Σξάπεδα ….. κε εκεξνκελία …/…/… 

θαη Αξηζκφ ………..  

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο

: Αζθάλεια καηά κλοπήρ και ηςσαίαρ επέμβαζηρ 

Όια ηα πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ απφ ηνλ ΑΝΑΔΟΧΟ 

θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, ππξθαγηά θ.ι.π.) ζε αλαγλσξηζκέλεαζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη κέρξη 

ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα 

πξνζθνκηζζεί ζηελ ΥΠΗΡΕΙΑ θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πιεξσκψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

: Τποζηήπιξη – Δγγύηζη - ςνηήπηζη 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε/ζπληήξεζε δηάξθεηαο δψδεθα (12)κελψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή ηνπ πξνζθνξά, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο ελέξγεηαο, νη φξνη ηεο 

παξερφκελεο εγγχεζε/ζπληήξεζε θαη νη ινηπέο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή πξνζθνξά 

ηνπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο

: Σποποποίηζη ύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη βάζεη ηνπ Ν. 4605/2019 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο

: Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 
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ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 

ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 

απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα 

ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο

: Γικαζηική επίλςζη διαθοπών  

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 

αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ζχκβαζεο ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ππέγξαςαλ έμη (6) φκνηα αληίηππα 

απηήο. Απφ απηά πέληε θαηαηέζεθαλ ζηελ ΥΠΗΡΕΙΑ θαη ην έθην έιαβε ν ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Για ηην ΤΠΗΡΔΙΑ Για ηην ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ο Γήμαπσορ Ο Νόμιμορ Δκππόζωπορ 

 


