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ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

υμβατικοφ Ποςοφ : ………………………………………………. (με ΦΠΑ)  

 

ΠΡΑΞΘ: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

Αρικμόσ φμβαςθσ : …………………………………………………………………….…..  

υμβατικό Ποςό (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) : …………………………….. 

 

ΑΝΑΘΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ: ΔΕΤΑ ΑΡΣΑ 

 

Ανάδοχοσ: ………………………………………..…………………………………………..  

 

Είδοσ: ………………………………………………..………………………………………..  

 

τθν Άρτα ςιμερα ………………., ...../.…/…….., ςτα γραφεία τθσ ΔΕΤΑΑ , Βασ. Πφρρου 17 – Αρτα , οι 

παρακάτω ςυμβαλλόμενοι,  

 

1) Αφενόσ ο κ. ΧΡΘΣΟ ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΘ  κάτοικοσ  ΑΡΣΑ, που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του ωσ 

ΠΡΟΕΔΡΟY τθσ ΔΕΤΑ ΑΡΣΑ (ΑΦΜ 090029040) , που κα καλείται ςτο εξισ «Ανακζτων Φορζασ» 

και  

 

2) Αφετζρου …………………………………………………… που εδρεφει ςτ …..………………… (οδόσ 

……………………………………. ΣΚ …………, τθλ. ………………….) και υπάγεται ςτθν Δ.Ο.Τ. …………………….. με 

ΑΦΜ ……………………. που νομίμωσ εκπροςωπείται από τον/τθν κο/κα ………………………………………, 

κάτοικο ……………, οδόσ ……………, αρικμόσ…….., με Α.Δ.Σ. ………………………………, ςφμφωνα με το 

(ζγγραφο εξουςιοδότθςθσ)…………………………… και κα καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋεξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, 

όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

 του ν. 4605/2019 (Α' 52/01.04.2019) ςτα άρκρα που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 του ν. 4608/2019 (Α' 66/25.04.2019) ςτα άρκρα που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)., 
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 του ν. 4609/2019 (Α' 67/03.05.2019) ςτα άρκρα που τροποποιεί τον ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 για τροποποίθςθ 
του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 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. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020". 

 τθσ Οδθγίασ 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».  

 τθσ Οδθγίασ 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».  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ». 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων». 

 των άρκρα 134-18, 139, 157 και τθσ παρ. 5 του άρκρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 
160/08.08.2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά 
κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
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20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 
Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) 
“Καθοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

 τθσ Τ.Α. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2014) «Εκνικοί κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για το πρόγραμμα 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».  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ».  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”.  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”. 

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

 του π.δ 39/2017(Α'64) “Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Α.Ε.Ε.Π". 

 του π.δ 82/1996 (ΦΕΚ Αϋ 66/11.04.1996) (κατ' εξουςιοδότθςθ του Ν. 2328/1995) 
«Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανϊνυμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα».  

 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Αϋ 242/11.10.2002), άρκρο 2, «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςυμβάςεων 
προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν και δθμοςίων ζργων».  

 του Κανονιςμοφ 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.  

 του Κανονιςμοφ 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 
ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1080/2006.  

 του Κανονιςμοφ 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. 
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 των Κατευκυντιριων Οδθγιϊν τθσ ΕΑ.Α.ΔΘ.Τ.. 

 τθσ 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. 

 του N. 3199/2007 Προςταςία και Διαχείριςθ των υδάτων –Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000 
(ΦΕΚ Αϋ 280/9.12.2003).  

 του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α’/8.3.2007) Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν 
ολοκλθρωμζνθ προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 2000/60/ΕΚ «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ 
των υδάτων» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000. 

 τθσ Τ.Α. ΔΤΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007  (ΦΕΚ 630/Β`/26.4.2007) Σροποποίθςθ τθσ Τγειονομικισ 
Διάταξθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 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. 

 τθσ 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». 

 τθσ 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». 

 τθσ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017  Τγειονομικι Διάταξθ-Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Τγείασ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017) με 
κζμα: «Ποιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 98/83/ΕΚ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1998 όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). 

 των πρότυπων Ελλθνικων Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  

 τθσ υπ’ αρικμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/24-4-2018) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν,  
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν «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». 

 τθσ υπ’ Αρ. Απόφαςθσ 61/2018 Δ Τποβολισ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ Ι» 
ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Βελτίωςθ των υποδομϊν των δικτφων φδρευςθσ» με τίτλο 
«Τποδομζσ φδρευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ και ποιότθτασ φδατοσ για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ» 

 

 ηηρ ςπ’ απιθμ.  80/2018 Απόθαζηρ ηος Γ.Σ  ηηρ ΓΔΥΑΑ: Υποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ 

ζηο Ππόγπαμμα «Φιλόδημορ Ι» ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Βεληίωζη ηων ςποδομών ηων 
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δικτφων φδρευςθσ» με τίτλο «Τποδομζσ φδρευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ 
και ποιότθτασ φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ». 

 τθσ με Α.Π. 41534/8-8-2018 Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ: "ΒΕΛΣΙΩΕΙ – ΕΠΕΚΣΑΕΙ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ"  με ΑΔΑ: ΩΡΩΧ465ΧΘ7-ΜΨΤ ςτο Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι , που περιλαμβάνει το υποζργο: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ 
ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ».   

 του με Αρ. ΑΔΑ:6ΘΩ1469ΘΘ7-ΒΝΓ Αποςπάςματοσ Πρακτικϊν τθσ  3657 υνεδρίαςθσ Δ του 
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων τθσ 30-08-2018 για Χοριγθςθ τοκοχρεολυτικοφ δανείου 
ςτθ ΔΕΤΑΑ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ :«ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ 
ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ», ενταγμζνθσ ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ 
Ι», ωσ υποζργου τθσ Πράξθσ: "ΒΕΛΣΙΩΕΙ – ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΘΜΟΤ 
ΑΡΣΑΙΩΝ". 

 τθσ  υπ' αρικμ.  118/2018 Απόφαςθσ  του Δ. τθσ ΔΕΤΑΑ : Αποδοχι χρθματοδότθςθσ  
3.000.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι για τθν Πράξθ "ΒΕΛΣΙΩΕΙ – ΕΠΕΚΣΑΕΙ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ", που περιλαμβάνει το υποζργο: 
«ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ» . 

 τθσ υπ' αρικμ. 119/2018 Απόφαςθσ του Δ. τθσ ΔΕΤΑΑ: Αποδοχι όρων για τθ λιψθ  
επενδυτικοφ τοκοχρεολυτικοφ δανείου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, το οποίο 
εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» για τθν Πράξθ "ΒΕΛΣΙΩΕΙ – ΕΠΕΚΣΑΕΙ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΡΣΑΙΩΝ",  που περιλαμβάνει το υποζργο: 
«ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ» . 

 τθσ υπ’ αρικμ. 127/2019  Απόφαςθσ του Δ. τθσ ΔΕΤΑΑ: Εγκριςθ τθσ Μελζτθσ και των Σευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ τθσ προμικειασ : «ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ 
ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ» 

 τθσ υπ’ αρικμ. 136/2019 Απόφαςθσ του Δ τθσ ΔΕΤΑΑ για τθ διενζργεια του ανοιχτοφ 
διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ 
ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ». 

 τθσ υπ’ αρικμ. 137/2019 Απόφαςθσ του Δ. τθσ ΔΕΤΑΑ ςχετικά με τον οριςμό τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και  Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν.  

 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 τθσ παροφςασ,  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. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΟΟΣΗΣΑ – ΕΙΔΟ - ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, θ τιμι και ο Φορζασ για τον οποίο αυτά προορίηονται, ορίηονται ςαφϊσ με 

βάςθ τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου.  

Σο ςυμβατικό ποςό που κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο για τθν εκπλιρωςθ όλων των 

υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν παροφςα φμβαςθ, ανζρχεται ςτο ποςό 

του.......................................................... ευρϊ (.................... €), ςυν ......................€ για Φ.Π.Α. 24 

%. υνολικά δθλαδι ςε ............................€. 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΘ 

ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ AΡΣΑ». 

Σο αντικείμενο τθσ προμικειασ το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςαράντα (40) Σοπικϊν τακμϊν Ελζγχου 

(Σ..Ε.) για τθν παρακολοφκθςθ, τον τθλεζλεγχο και τον τθλεχειριςμό λειτουργικά κρίςιμων 

παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά) ςε γεωτριςεισ, δεξαμενζσ, 

υδρομαςτεφςεισ, αντλιοςτάςια και φρεάτια των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου Άρτασ.  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Κεντρικοφ τακμοφ Ελζγχου (Κ..Ε.) ςτον 

οποίο κα πραγματοποιείται θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία του ςυνόλου των δεδομζνων από 

τουσ Σοπικοφσ τακμοφσ Ελζγχου ϊςτε να επιτυγχάνεται αποτελεςματικά ο τθλεζλεγχοσ και 

τθλεχειριςμόσ του δικτφου φδρευςθσ. 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Φορθτοφ τακμοφ Ελζγχου (ΦΕ), τφπου 

laptop για τθ ςυνολικι εποπτεία του δικτφου. 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ αςφρματθσ επικοινωνίασ GPRS 

(3G/4G) μεταξφ των ΣΕ, ΦΕ και ΚΕ , το οποίο κα διαςφαλίηει απρόςκοπτα και με αςφάλεια 

τον τθλεζλεγχο και τθλεχειριςμό του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων. 

 Εγκατάςταςθ και διαςφνδεςθ των οργάνων ποιοτικοφ ελζγχου του νεροφ ςε κάκε 

ενδεδειγμζνθ κεφαλι δικτφου (κυρίωσ Δεξαμενζσ&Γεωτριςεισ) και ζνταξι τουσ ςτο 

τθλεμετρικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ. 

 Προμικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρονται ςτθ μελζτθ (παροχισ, πίεςθσ, 

ςτάκμθσ, κλπ).  

 Προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν λειτουργία του 

ςυςτιματοσ. 

 Κατάρτιςθ και εφαρμογι ενόσ καταλλιλου υδραυλικοφ ςτρατθγικοφ και λεπτομεροφσ 

μοντζλου προςομοίωςθσ και τον επαναςχεδιαςμό νζων ηωνϊν τροφοδοςίασ και ελζγχου 

διαρροϊν με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ τροφοδοςίασ των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου 

Άρτασ μζςω ορκολογικότερου ςυςτιματοσ φδρευςθσ. 

 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου (επιτόπια τεςτ). 

 Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και απρόςκοπτθ και χωρίσ 

προβλιματα λειτουργία του για διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, από τθν θμερομθνία κζςεωσ του 

ςε λειτουργία και επί εικοςιτετραϊρου βάςεωσ, με ταυτόχρονθ τιρθςθ των προγραμμάτων 

ελζγχου, μετριςεων και ςυντθριςεων, τα οποία κα παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία και 
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 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ κατά το διάςτθμα τθσ τρίμθνθσ δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ, ςτθν λειτουργία, ςυντιρθςθ, ςτισ επιςκευζσ, ςτθν τιρθςθ προγραμμάτων 

μετριςεων κλπ τθσ προμικειασ, κακϊσ εφοδιαςμόσ τθσ Τπθρεςίασ με τα αντίςτοιχα πλιρθ 

προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγουσ ανταλλακτικϊν και οδθγίεσ για τθ ςωςτι, 

εφρυκμθ και μακρόχρονθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΟΙΟΣΗΣΑ- ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Οι προμικειεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1, κα είναι απόλυτα ςφμφωνεσ με τα δθλωκζντα 

ςτθν τεχνικι προςφορά του Ανάδοχου και τισ απαιτιςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των 

όρων τθσ Διακιρυξθσ, βάςει των οποίων διενεργικθκε ο διαγωνιςμόσ, ςτοιχεία τα οποία 

επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.1 ΠΑΡΑΔΟΗ  

Ο τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ είναι οι εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑΑ ςτα 

ςθμεία που αναφζρονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι.  

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε Δώδεκα (12) μήνεςαπό τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ.  

3.2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  

Θ εγκατάςταςθ των μονάδων κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Σεχνικι περιγραφι και 

τα υμβατικά Σεφχθ.  

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Θ παραλαβι (προςωρινι και οριςτικι) κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ που κα 

ςυγκροτθκεί από υπαλλιλουσ του ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΦΟΡΕΑ, ςτον τόπο εγκατάςταςισ τθσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτα υμβατικά Σεφχθ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΕΓΓΤΗΕΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

4.1 Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι με αρικμό 

…………… τθσ Σράπεηασ ………….……… - Κατάςτθμα …..……….….. ποςοφ ……………………………. € (……..), 

το οποίο καλφπτει, ςε ποςοςτό, το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ Φ.Π.Α. και 

ιςχφοσ ....................... μθνϊν.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν 

πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. ε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό 

λόγω επιβολισ προςτίμου.  

4.2 Ο Ανάδοχοσ παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα …………………………….από 

τθν οριςτικι παραλαβι (περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ), ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ, τθν προςφορά του και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι Σραπζηθσ, για τθν καλι λειτουργία τθσ Μονάδασ, ποςοφ ίςου με  
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20.000,00 € , θ οποία κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ αυξθμζνο κατά ζνα μινα τουλάχιςτον.  

4.3 Μετά τθν λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

δζςμευςθ για εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν για τθν Μονάδα τθσ φμβαςθσ για ……… (….) χρόνια. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει δωρεάν τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ Διακιρυξθσ, των λοιπϊν υμβατικϊν Σευχϊν και τθσ 

προςφοράσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ  

6.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ι δφναται να κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΦΟΡΕΑ, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 

τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 

χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν ςφμβαςθ και ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ κακϊσ και ςτα άρκρα 206 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 203 (Κιρυξθ Οικονομικοφ 

Φορζα Ζκπτωτου), 207 (Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ), 213 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν  

υλικϊν - αντικατάςταςθ) του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:  

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα, που εκτελεί τθ 

ςφμβαςθ.  

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 

είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 

λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ . 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από τα άρκρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

6.2 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ, που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα.  

Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά, που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 

 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  σελ.10 

των υλικϊν, που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.  

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ, που παριλκε πζραν του 

εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 

παρατείνεται αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 

πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 

υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 

ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου 

υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 

ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 

κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

7.1 Θ εν λόγω φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν, που 

ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

ι εξ’ αφορμισ τθσ, ο Ανακζτων Φορζασ και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ 

φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

7.2 ε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα 

Ελλθνικά Δικαςτιρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Θ φμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί εάν όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν προσ τοφτο 

εγγράφωσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του N. 4412/2016 των 

οποίων ο Ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ 

όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Θ παροφςα φμβαςθ, αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία όμοια πρωτότυπα, ζνα εκ των οποίων παρζλαβε ο Ανάδοχοσ.  

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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