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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΑΡΣΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Α) 

 

Ποξμήθεια: "Ποξμήθεια ρλικώμ  

                      ύδοερζηπ έηξρπ 2020" 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

 

Άοθοξ 1Ο  

Αμηικείμεμξ ποξμήθειαπ  

Η πανμφζα  ογγναθή Τπμπνεχζεςκ αθμνά ζηεκ πνμμήζεηα οιηθχκ  δηθηφςκ φδνεοζεξ, 

έημοξ 2020 ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο θυζημοξ μεηαθμνάξ θαη πανάδμζεξ ζηηξ 

εγθαηαζηάζεηξ ηεξ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ. 

 

Άοθοξ 2Ο  

Ιζςύξρζεπ διαηάνειπ  

1 Σμ Ν. 1069/80 (πενί θηκήηνςκ δηα ηεκ ίδνοζηκ Επηπεηνήζεςκ Τδνεφζεςξ θαη 

Απμπεηεφζεςξ), υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη με ημ Ν. 2307/95 θαη ημ Ν. 

4483/2017.   

2 Σηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, 

Πνμμεζεηχκ  θαη Τπενεζηχκ»,  (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

3. Σηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο   Ν.3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ 

θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ» (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 ηεφπμξ Α'). 

4.  Σηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο   Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ 

Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ…» . 

5.  Σηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Εκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ 

οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη 

αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ "Πνυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ 

δηαηάλεηξ». 

 

Άοθοξ 3Ο  

Γεμικά ςαοακηηοιζηικά - Πεοιγοαθή  

Όια ηα οιηθά, πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα μειέηε, ζα είκαη ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ 

πχναξ μέιμοξ ηεξ Ε.Ε., πηζημπμηεμέκα θαη ζα πιενμφκ ηηξ εγθεθνημέκεξ πνμδηαγναθέξ 

ηεξ μειέηεξ. 

Οη πνμζθένμκηεξ δεζμεφμκηαη, επί πξιμή απξκλειζμξύ,  μέζς ηεξ δήιςζήξ ηςκ ζημ 

Φφιιμ ομμυνθςζεξ ηεξ μειέηεξ, γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ δεημφμεκςκ πηζημπμηεηηθχκ 

ηςκ οιηθχκ, ζημ ζηάδημ οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

Άοθοξ 4Ο 

ρμβαηικά ζηξιςεία  

Σα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ πνμμήζεηαξ, πιεκ ηεξ ζομβάζεςξ, θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη:  

1. Η Δηαθήνολε ηεξ Δεμμπναζίαξ. 
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2. Ο Πνμτπμιμγηζμυξ Μειέηεξ. 

3. Η ογγναθή Τπμπνεχζεςκ. 

4. Οη Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ.                                                                                      

5. Σοπυκ ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ θαη δηεοθνηκίζεηξ, πμο ηοπυκ παναζπεζμφκ απυ 

ημκ Ακαζέημκηα  Φμνέα επί υιςκ ηςκ ακςηένς.                                                                                      

                                                                                                                                    

Άοθοξ 5Ο  

ηαθεοόηηηα ηιμώμ  

Οη ηημέξ ζα είκαη ζηαζενέξ θαη αμεηάβιεηεξ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ πνμμήζεηαξ. Σοπυκ 

μεηαβμιή ηςκ μηθμκμμηθχκ υνςκ θαη ζοκζεθχκ ζηεκ Ειιάδα ή θαη ζημ ελςηενηθυ, απυ 

μπμημδήπμηε ιυγμ θαη αηηία, ε μπμία πνμθαιεί επηβάνοκζε ημο θυζημοξ παναγςγήξ, ή ηεξ 

μεηαθμνάξ, ή ηεξ θμνημεθθυνηςζεξ, δεκ πανέπεη ζημκ ακάδμπμ πνμμεζεοηή ημ δηθαίςμα 

ζφκαρεξ κέςκ ηημχκ ή ηε ιφζε ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

Άοθοξ 6Ο  

Ποξϋπξλξγιζμόπ - Υοημαηξδόηηζη ποξμήθειαπ  

Η δαπάκε γηα ηεκ «Πνμμήζεηα οιηθχκ  φδνεοζεξ έημοξ 2020» θαιφπηεηαη απυ ηδίμοξ 

πυνμοξ ηεξ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ θαη πενηιαμβάκεηαη ζημκ πνμτπμιμγηζμυ έημοξ 2020.  

 

Άοθοξ 7Ο  

Σοόπξπ διεμέογειαπ διαγωμιζμξύ   

Η πνμμήζεηα ηςκ οιηθχκ ζα γίκεη απυ ημ ειεφζενμ εμπυνημ, με ηεκ δηαδηθαζία ημο 

ζοκμπηηθμφ δηαγςκηζμμφ με θιεηζηέξ ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ, βάζεη ηεξ δηαθήνολεξ θαη 

ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ παναπάκς κυμςκ, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπφμοκ μέπνη ζήμενα.  

 

Άοθοξ 8Ο  

Αμάθεζη ποξμήθειαπ  

Σμ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμφ ζα εγθνηζεί με απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ηεξ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ. 

 

Άοθοξ 9Ο 

Εγγρήζειπ - οήηοεπ  

1. Ο πνμμεζεοηήξ, πμο ημο ακαηέζεθε ε πνμμήζεηα, οπμπνεμφηαη εκηυξ δέθα (10) 

εμενχκ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 105 ημο Ν4412/16 απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

ακαθμίκςζεξ κα πνμζέιζεη γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφµβαζεξ. ε πενίπηςζε 

πμο μ πνμμεζεοηήξ, πμο ημο ακαηέζεθε ε πνμμήζεηα δεκ πνμζέιζεη μέζα ζηεκ 

πνμακαθενμμέκε πνμκηθή πνμζεζμία κα οπμγνάρεη ηεκ ζπεηηθή ζφµβαζε, θενφζζεηαη 

οπμπνεςηηθά έθπηςημξ. 

2. Ο ακάδμπμξ ηεξ πνμμήζεηαξ μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ζε αοηυκ ηεξ πνμμήζεηαξ είκαη 

οπμπνεςμέκμξ κα θαηαζέζεη εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ ίζε µε ημ 5% ηεξ 

ζοκμιηθήξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηςκ εηδχκ, πςνίξ Φ.Π.Α. 

3. Η εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ πανέπεηαη με εγγοεηηθή επηζημιή πηζηςηηθχκ ηδνομάηςκ 

ή άιιςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ ηεξ Ε.Ε. πμο έπμοκ ημ δηθαίςμα πνμξ αοηυ, ζηεκ 

Ειιεκηθή γιχζζα, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 72 ημο Ν. 4412/16. 

                                                                                                                                  

Ο πνυκμξ εγγφεζεξ ηςκ πνμξ πνμμήζεηα οιηθχκ δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενμξ ημο εκυξ 

έημοξ. Κάζε βιάβε πμο πανμοζηάδεηαη μέζα ζημ πνμκηθυ δηάζηεμα αοηυ μθεηιυμεκε ζε 

θαθή πμηυηεηα, πνέπεη κα επακμνζχκεηαη απυ ημκ ακάδμπμ μέζα ζε πέκηε (5) 
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εμενμιμγηαθέξ εμένεξ απυ ηεκ εηδμπμίεζε πνμξ αοηυκ, έπμκηαξ πάκηα οπυρε ημοξ 

ζςζημφξ θακυκεξ ημπμζέηεζεξ, ιεηημονγίαξ θαη απμζήθεοζεξ ηςκ οιηθχκ.                                                                                                                  

4. Η εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη 

πμημηηθή παναιαβή ηςκ οιηθχκ.  

 

Άοθοξ 10Ο  

ύμβαζη 

Η φμβαζε, θαηανηίδεηαη απυ ηεκ οπενεζία θαη οπμγνάθεηαη απυ ημκ Πνυεδνμ ηεξ 

ΔΕΤΑΑ θαη ημκ Ακάδμπμ. Η φµβαζε ζοκηάζζεηαη µε βάζε ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ, 

ηεξ ζογγναθήξ οπμπνεχζεςκ θαη ηεξ πνμζθμνάξ ημο πνμμεζεοηή.  

Η φμβαζε, δεκ μπμνεί κα πενηέπεη υνμοξ ακηίζεημοξ με ηα παναπάκς ζημηπεία θαη 

πενηιαμβάκεη ημοιάπηζημκ ηα ελήξ:  

 Σμκ ηυπμ θαη ημκ πνυκμ οπμγναθήξ ηεξ ζφµβαζεξ. 

 Σα ζομβαιιυμεκα μένε, θαζχξ θαη ηα πνυζςπα, πμο δεζμεφμοκ ημοξ 

ζομβαιιμμέκμοξ.  

 Σηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηε κμμμζεζία ηοπηθέξ δηαδηθαζίεξ.  

 Σμ πνμξ πνμμήζεηα είδμξ θαη ηεκ πμζυηεηα.  

 Σεκ ζομθςκεζείζα ηημή.  

 Σμκ ηυπμ θαη ημκ πνυκμ πανάδμζεξ ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ.  

 Σηξ πνμβιεπυμεκεξ εγγοήζεηξ.  

 Σμκ ηνυπμ παναιαβήξ. 

 Σμκ ηνυπμ θαη ημκ πνυκμ πιενςμήξ. 

 Σηξ δηαηάλεηξ εθηέιεζεξ ηεξ δεμμπναζίαξ. 

 Σμκ ηνυπμ επίιοζεξ δηαθμνχκ. 

 Σηξ πνμβιεπυμεκεξ νήηνεξ.  

 Σηξ δηαηάλεηξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ.  

 

Άοθοξ 11Ο  

Υοόμξπ παοάδξζηπ ηωμ ρλικώμ 

1. Η δαπάκε πνμμήζεηαξ οπμιμγίδεηαη γηα πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ 

φμβαζεξ ςξ ηηξ 31-12-2020. ε πενίπηςζε, πμο ε ακςηένς πίζηςζε δεκ 

ελακηιεζεί μέπνη 31-12-2020, ημ οπυιμηπμ ζα βανφκεη ημοξ ακηίζημηπμοξ θςδηθμφξ 

ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ ΔΕΤΑΑ ημο έημοξ 2021. Η πανάηαζε δεκ μπμνεί κα οπενβεί 

ηεκ 28-2-2021. ε πενίπηςζε πμο ακαδεηπζεί ακάδμπμξ θαη οπμγναθεί ε ζφμβαζε γηα 

ηεκ ακηίζημηπε πνμμήζεηα ημο έημοξ 2021, κςνίηενα, ηυηε ε πανάηαζε ζα ηζπφεη μέπνη 

ηεκ εμενμμεκία αοηή. Οοδεμία πεναηηένς μηθμκμμηθή επηβάνοκζε ηεξ ΔΕΤΑΑ 

ζοκεπάγεηαη γηα ημ δηάζηεμα αοηυ.  

2. Η πνμμήζεηα ζα γίκεηαη ημεμαηηθά με δειηία παναγγειίαξ ηεξ Δ.Ε.Τ.Α, ΑΡΣΑ πνμξ 

ημκ πνμμεζεοηή θαζ’ υιε ηεκ δηάνθεηα ημο έημοξ, ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ ηεξ 

οπενεζίαξ. Η παναγγειία μπμνεί κα γίκεηαη μέζς εγγνάθμο, με FAX ή ζε επείγμοζεξ 

πενηπηχζεηξ μέζς ηειεθχκμο.                                                                                                                                    

3. ε επείγμοζεξ πενηπηχζεηξ, υπμο απαηηείηαη ε άμεζε ακηημεηχπηζε βιαβχκ ή άιιςκ 

θαηαζηάζεςκ ημο δηθηφμο φδνεοζεξ θαη επεηδή ε Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ δεκ δηαζέηεη 

απμζεθεοηηθυ πχνμ ηθακυ κα απμζεθεφζεη μεγάιεξ πμζυηεηεξ οιηθχκ, μ ακάδμπμξ 

μθείιεη κα παναδχζεη ηα οιηθά ζημκ πχνμ ηςκ ζοκενγείςκ ηεξ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ 

εκηυξ 3 ςνχκ, απυ ηεκ ζπεηηθή παναγγειία. Γηα ημ ιυγμ αοηυ μ ζομμεηέπςκ 

(οπμρήθημξ πνμμεζεοηήξ) ζα πνμζθμμίζεη Τπεφζοκε Δήιςζε υηη δηαζέηεη  ηα 

ακαθενυμεκα ζηε μειέηε είδε εημημμπανάδμηα ζηεκ έδνα ημο θαη ζα ηα παναδίδεη 
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απεοζείαξ ζημκ πχνμ ηςκ ζοκενγείςκ ηεξ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ πςνίξ ηεκ δηαμεζμιάβεζε 

Σνίηςκ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

Επίζεξ μ ζομμεηέπςκ (οπμρήθημξ πνμμεζεοηήξ), ζα πνμζθμμίζεη Τπεφζοκε Δήιςζε 

με ηεκ μπμία ζα απμδεηθκφεη ημκ ηνυπμ γηα ηεκ δοκαηυηεηα πανάδμζεξ ηςκ οιηθχκ 

εκηυξ 3 ςνχκ επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Α δεκ οπμπνεμφηαη κα απμννμθήζεη ημ ζφκμιμ ηςκ πμζμηήηςκ, πμο 

ακαθένμκηαη ζηε μειέηε, πςνίξ κα πνμθφπηεη θαμία αλίςζε απυ πιεονάξ ακαδυπμο. 

 

Άοθοξ 12Ο  

Παοαλαβή ηωμ ρλικώμ  

Η παναιαβή ηςκ οιηθχκ ζα γίκεη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή παναιαβήξ πνμμεζεηχκ ηεξ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ. Η επηηνμπή παναιαβήξ ζα δηεκενγεί μαθνμζθμπηθυ έιεγπμ ηςκ εηδχκ 

θαη ζε θάζε πενίπηςζε δφκαηαη κα οπμβάιιεη αοηά ζε μπμημδήπμηε έιεγπμ θνίκεη 

απαναίηεημ. 

 

Άοθοξ 13Ο  

Κοαηήζειπ θόοξι  

Kναηήζεηξ, θυνμη, ηέιε, έλμδα δεμμζίεοζεξ, βανφκμοκ υια ημκ ακάδμπμ θαη μυκμκ αοηυκ, 

πςνίξ θαμία εοζφκε θαη οπμπνέςζε ηεξ Δ.Ε.Τ.Α. ΑΡΣΑ. 

ημκ ακάδμπμ επηβάιιεηαη 

α)  Η θνάηεζε φρμοξ 0,07 %, ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ ηεξ φμβαζεξ πνμ 

θυνςκ θαη θναηήζεςκ οπέν ηεξ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. Επί ηεξ ακςηένς θνάηεζεξ οπμιμγίδεηαη 

πανηυζεμμ 3 % θαη ΟΓΑ πανημζήμμο 20 % επί ημο πανημζήμμο.    

β) Επη ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ ηεξ πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ, οπμιμγίδεηαη 

θνάηεζε φρμοξ 0,06% , οπέν ηεξ Α.Ε.Π.Π. Επί ηεξ θνάηεζεξ αοηήξ οπμιμγίδεηαη 

πανηυζεμμ 3 % θαη ΟΓΑ πανημζήμμο 20 % επί ημο πανημζήμμο.                                                                     

 

Άοθοξ 14Ο 

Κροώζειπ για εκποόθεζμη παοάδξζη ποξμήθειαπ  

Εάκ μ ακάδμπμξ θαζοζηενήζεη ηεκ πανάδμζε ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ εθανμυδμκηαη μη 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 207 ημο Ν4412/16.  

 

Ανηα 9/3/2020 

 

Ο οκηάλαξ 

Ανηα 9/3/2020 

Θεςνήζεθε 

Ο Πνμσζηάμεκμξ Σ.Τ. ΔΕΤΑΑ 
 

 

              Νηθυιαμξ Σνηακηαθοιιάθεξ                          Υνήζημξ Καιπμφδμξ                                                                                       

                Πμιηηηθυξ Μεπακηθυξ                            Πμιηηηθυξ Μεπακηθυξ 

 

 


