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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Συμβατικού Ποσού : ………………………………………………. (με ΦΠΑ) 

 

ΠΡΑΞΗ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ» 

 

Αριθμός Σύμβασης : …………………………………………………………………….…..  

Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %) : ….…………..………. 

 

Αναθέτων Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ 

 

Ανάδοχος :  …………………..………………………………………….. Είδος : 

……………………………..……………………………………….. 

Στη Λέσβο σήμερα  ………………., ...../.…/2018, στα  γραφεία  …………………, οι  παρακάτω 

συμβαλλόμενοι, 

 

1) Αφενός ο/η ……………………… κάτοικος ………………………………, που εκπροσωπεί με 

την ιδιότητά του/της ως ……………………… τη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου που θα καλείται στο εξής 

«Αναθέτων Φορέας» και 

 

2) Αφετέρου…………………………………………………… που    εδρεύει    στ   

…..…………………    (οδός 

……………………………………. ΤΚ …………, τηλ. ………………….) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. 

…………………….. με ΑΦΜ ……………………. που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την 

κο/κα ………………………………………, κάτοικο ……………, οδός ……………, αριθμός…….., 

με Α.Δ.Τ. ………………………………, σύμφωνα με το (έγγραφο 

εξουσιοδότησης)…………………………… και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», λαμβάνοντας 

υπόψη : 

 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)και των οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV 

 Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 −2020» 

 Την Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ». 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020”  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 

 

 

 

Παραρτημα Χ-Σχεδιο Συμβασησ                                                     Σελίδα | 3  
 

 

 Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

 Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

 Τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 Τα άρθρα 134-18, 139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 

160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

  Το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 Τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις” 

 Τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων    του    αναδόχου   με    τα    στοιχεία   του    Ε.Σ.Ρ.,    του    

π.δ/τος    82/1996    (Α'    66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 

ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

  Την    Υ.Α.    81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015    (ΦΕΚ    Β’    1822/24.08.2014)    «Εθνικοί    

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 
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 Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 Τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

 Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, 

 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

 Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Το   π.δ   82/1996   (ΦΕΚ   Α΄   66/11.04.1996)   (κατ'   εξουσιοδότηση   του   Ν.   

2328/1995) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

 Τον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄  242/11.10.2002), άρθρο  2, «Έλεγχος νομιμότητας 

συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων». 

 Τον Κανονισμό 1303/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

 Τον Κανονισμό 1301/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

 Την με αριθμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 

έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της Ελλάδας (νέο Ε.Σ.Π.Α) για την 

περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001). 

 Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» 

 Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

 Τον Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

 Την με αριθμό ……………… διακήρυξη 
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 Τον σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε την …-…-2018 για 

την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου 

Ύδρευσης ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ», 

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου ……/2018 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά 

συμμετοχής -   τεχνική   προσφοράς,   οικονομική   προσφορά)   η   οποία   

υποβλήθηκε   στο   πλαίσιο   του προαναφερόμενου διαγωνισμού που επισυνάπτεται 

στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 Τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό ………/2018 Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της 

προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού, 

 Την υπ΄ αριθμό …….…/2018 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση, 

 Την με Α.Π………………… διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για 

την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης της παρούσας σύμβασης.» 

 Την υπ’ αριθμ………Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ………, που 

εκδόθηκε από το…………. 

 

 Ο πρώτος ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της Προμήθειας: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ». 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, η τιμή και ο Φορέας για τον οποίο αυτά προορίζονται, ορίζονται σαφώς 

με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεών  του  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  Σύμβαση,  ανέρχεται  στο  ποσό  

του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (1.416.610,34 €), συν 240.823,76€ για Φ.Π.Α. 17 %. 

Συνολικά δηλαδή σε 1.657.434,10 €. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η "Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου 

Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α ΛΕΣΒΟΥ" 

 

Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών 

Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

 

 Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος 

 Την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής, επιτήρησης και επικοινωνίας και 

διασύνδεσης τους με τον ΚΣΕ, σε πέντε (5) υφιστάμενες θέσεις μέτρησης ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών του Δικτύου Ύδρευσης και συγκεκριμένα στους Τοπικούς 

Σταθμούς Διαρροών (ΤΣΔ_01, ΤΣΔ_02, ΤΣΔ_03, ΤΣΔ_06 και ΤΣΔ_10).   

 Την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής, επιτήρησης και επικοινωνίας και 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020”  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 

 

 

 

Παραρτημα Χ-Σχεδιο Συμβασησ                                                     Σελίδα | 6  
 

 

διασύνδεσης τους με τον ΚΣΕ σε πέντε υφιστάμενες θέσεις μέτρησης 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του Δικτύου Ύδρευσης καθώς και 

την εγκατάσταση (5) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) 

εντός νέων φρεατίων ή υπερκείμενων σταθμών στις θέσεις των πέντε (5) 

Τοπικών Σταθμών Διαρροών (ΤΣΔ_04, ΤΣΔ_05, ΤΣΔ_07, ΤΣΔ_08 και 

ΤΣΔ_09).  

 Την εγκατάσταση επτά (7) νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης 

Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης της 

πόλης όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα 

καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην 

κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού με βάση 

της επιθυμητής πίεσης σε σχέση  με την επικρατούσα πίεσης εντός του 

εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων 

κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και 

Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ. Συνολικά 

περιλαμβάνονται επτά νέοι ΤΣΕΡΠ και τριάντα (30) νέοι Τοπικοί Σταθμοί 

Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ). Συνολικά στο δίκτυο θα υπάρχουν δώδεκα (12) 

σταθμοί τύπου ΤΣΕΡΠ. 

 Την εγκατάσταση εικοσιτεσσέρων (24)  Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης 

(ΤΣΕΠ) ή αλλιώς κρίσιμων σημείων (critical points) και την εγκατάσταση 

επιπλέων έξι (6) παρόμοιων σταθμών μέσα στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης 

για την παρακολούθηση της πίεση σε προβληματικές περιοχές. Συνολικά 

περιλαμβάνονται τριάντα (30) νέοι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ).   

 Την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμού για την ασύρματη 

επικοινωνίας των παραπάνω σταθμών για την μεταφορά των δεδομένων στον Κεντρικό 

Σταθμό Ελέγχου. 

 Την εγκατάσταση πέντε (5) ηλεκτρομαγνητικών ροομέτρων (3 τεμάχια DN250 και 2 

τεμάχια DN300) στις εισόδους και εξόδους των Δεξαμενών Γυαλί και Δ3 σε σημεία που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 Επιπλέον θα γίνει η εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 600 

υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών ή opto για την 

παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση στις 

οικίες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την 

προ-εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη 

μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων στην πόλη της Μυτιλήνης (με δυνατότητα 

μελλοντικής επέκτασης).  

 Την μεταφορά των νέων δεδομένων από τη βάση δεδομένων του υφιστάμενου 

συστήματος SCADA (παροχή εξόδου από τις δεξαμενές προς το εσωτερικό δίκτυο 
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ύδρευσης), διαμέσου του ολοκληρωμένο πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης 

ύδρευσης αποχέτευσης, στο εξειδικευμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών 

και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης ώστε να γίνεται καταμέτρηση του 

ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – 

καταναλισκόμενου).   

 Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη 

συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική 

επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, 

την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για 

διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την 

υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης η 

συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω ενός Φορητού Σταθμού 

Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου 

laptop.  

 Την εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων λογισμικών για την:   

o Επιτήρηση και τηλεπαρακολούθηση όλων των ελεγκτών των τοπικών σταθμών 

εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΤΣΔ, ΤΣΕΡΠ, ΤΣΕΠ) 

o Εντοπισμό διαρροών και της αποδοτικότητας του δικτύου ύδρευσης (Λογισμικό 

εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων 

ύδρευσης) 

o Δυναμική ενοποίηση όλων των πληροφοριών ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα διαχείρισης ύδρευσης αποχέτευσης 

 Την προμήθεια Φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ελέγχου του Δικτύου και της 

παρακολούθησης των στόχων της προμήθειας που ομαδοποιείται σε: 

o Φορητό εξοπλισμό εντοπισμού αφανών διαρροών 

o Φορητό εξοπλισμό μέτρησης ενέργειας 

o Φορητό εξοπλισμό μέτρησης Παροχής (τύπου Clamp on) 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  

 Τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (12 

μήνες). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά ισχύος: 

 Η Διακήρυξη 

 Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 
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 Το Τιμολόγιο της Μελέτης 

 Η Τεχνική Περιγραφή 

 Οι τεχνικές Προδιαγραφές 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Το Τιμολόγιο της Προσφοράς και 

 Ο Προϋπολογισμός της Προσφοράς 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά της απαιτήσεις των συμβατικών τευχών σε 

όλα τα σημεία εκτός από εκείνα που διαφοροποιούνται στην προσφορά του, τα οποία έχουν 

αξιολογηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από την υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης της 

τεχνικής του προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα δηλωθέντα 

στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

όρων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ στα 

σημεία που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση των μονάδων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική περιγραφή 

και τα Συμβατικά Τεύχη. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτηθεί από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, στον τόπο εγκατάστασής της, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας 

(παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών  ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργίας). Ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 
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β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 

της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016, και την 

καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού-

εξοπλισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το 

πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού-εξοπλισμού με την προσκόμιση στο χώρο εγκατάστασης, 

κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 

συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του κάθε υλικού – εξοπλισμού, πραγματοποιείται 

μετά την εγκατάσταση του υλικού-εξοπλισμού. Με τις επιμέρους πληρωμές μπορεί, κατόπιν 

αίτησης του αναδόχου, να γίνεται απόσβεση (ολική ή μερική) της εγγύησης προκαταβολής. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται 

τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από 

την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων 

του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό 

…………… της Τράπεζας ………….……… - Κατάστημα …..……….….. ποσού των 

……………………………(………………….. € ), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της 

συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. και ισχύος ....................... μηνών. 

Η καλή εκτέλεση της Σύμβαση διέπεται από τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών 

συμβατικών στοιχείων του Άρθρου 2 της παρούσης. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την δέσμευση για εξασφάλιση ανταλλακτικών για ……… (….) 

χρόνια. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά ή δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα  με  όσα προβλέπονται στην 

σύμβαση  και στις κείμενες διατάξεις καθώς και στα άρθρα 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

203 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση), 

213 (Απόρριψη σημαντικών υλικών - αντικατάσταση) του ν. 4412/2016 

Η διαδικασία διέπεται από τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων 

του Άρθρου 2 της παρούσης. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η διαδικασία διέπεται από τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων 

του Άρθρου 2 της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο Αναθέτων Φορέας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020”  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 
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χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 

συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα  με  τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν. 

4412/16  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του N. 4412/2016 των 

οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς 

τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  παρούσα  Σύμβαση,  αφού  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  νόμιμα  από  τους 

συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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