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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

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

 

ΠΡΑΞΗ:  «Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης,  Εκσυγχρονισμού  Υποδομών  Δικτύου  Ύδρευσης, 

Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών» 

 

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

 

Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) : ………….…………..………. 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

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

 

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

 

Στη  Φιλλύρα  σήμερα  ……………….,  ...../.…/……….,  στα  γραφεία  του  Δήμου  Αρριανών,  οι 

παρακάτω συμβαλλόμενοι, 

1)  Αφενός  ο  Αμέτ  Ριτβάν,  κάτοικος  ………………………………,  που  εκπροσωπεί  με  την  ιδιότητά 

του/της ως Δήμαρχος το δήμο Αρριανών που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» 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 : 

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

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

2. 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 αφοράτην αναθεώρηση του CPV 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 

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

Φεβρουαρίου  2014  «σχετικά  με  τις  δημόσιες  προμήθειες  φορέων  που  δραστηριοποιούνται 



στουςτομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 

την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ». 

5.  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». 

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

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 7. Του 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,  8.  Της  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», 

9. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 10. Του ν. 

4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 11. 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». 

12. Του 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” 

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

διατάξεις” 

16.  Του  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” 

17.  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». 

18. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 



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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

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

Θέματα”, 

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

και στοιχεία” 

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

23.  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». 

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

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων». 

25.  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. 

26.  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. 

27. 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). 

28.  Της  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» 

29.  Της  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.) 

30.  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). 

31. Την με αριθμό ……………… διακήρυξη, 

32.  Τον  σχετικό  Δημόσιο  Ανοικτό  Διαγωνισμό,  ο  οποίος  διενεργήθηκε  την …‐…‐……..  για  την 

υλοποίηση  της  προμήθειας  «Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης,  Εκσυγχρονισμού  Υποδομών 

Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών» 

33.  Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  ……/……….  προσφορά  του  Αναδόχου  (δικαιολογητικά 

συμμετοχής  ‐βτεχνική  προσφοράς,  οικονομική  προσφορά)  η  οποία  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο 



τουβπροαναφερόμενου διαγωνισμού που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής,  

34. Τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό ………/………. Απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής,  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  στον  Ανάδοχο  η  ανάθεση  της  προμήθειας  του  σχετικού 

εξοπλισμού, 

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

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση, 

36. Την με Α.Π………………… διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την προέγκριση της διαδικασίας 

ανάθεσης της παρούσας σύμβασης. 

37. Την υπ’ αριθμ………Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ………, που εκδόθηκε από το 

…………. 

 

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

Οι  ποσότητες,  τα  είδη,  η  τιμή  και  η  Υπηρεσία  για  την  οποία  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  των 

……………………………………….………  ευρώ  (………………€),  συν  …………  €  για  Φ.Π.Α.  24 %.  Συνολικά 

δηλαδή σε ………………… €. 

 

Το  αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  «Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης,  Εκσυγχρονισμού 

Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών». 

 

Στόχος  του  συστήματος  είναι  η  συνεχής  παρακολούθηση  και  επίβλεψη  σημαντικών 

παραμέτρων  της  λειτουργίας  του  συστήματος  ύδρευσης  (παροχή,  πίεση,  ηλεκτρική 

κατανάλωση  κ.λ.π.),  η  συλλογή  και  αποθήκευση  των  σχετικών  ιστορικών  δεδομένων  και  η 

εκτέλεση  χειρισμών  για  τον  έλεγχο  των  ενεργών  στοιχείων  του  συστήματος  ύδρευσης.  Το 

αντικείμενο  της  Σύμβασης  το  οποίο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των  τεχνικών 

Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τα κάτωθι υποσυστήματα:  

Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού 

Αφορά  στην  προμήθεια  συνολικά  σαράντα  εννέα  (49)  ηλεκτρικών  πινάκων  ελέγχου 

εγκαταστάσεων ύδρευσης εκ των οποίων οι δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε αντλιοστάσια, 

δέκα  επτά  (17)  θα  είναι  εγκατεστημένοι  σε  δεξαμενές,  τρεις  (3)  θα  είναι  εγκατεστημένοι  σε 

δεξαμενές με αντλιοστάσια, είκοσι πέντε (25) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις, και δύο 

(2) θα είναι εγκατεστημένοι στο ΚΣΕ και το ΠΣΕ αντίστοιχα.  

Παράλληλα  θα  αξιοποιηθούν  πέντε  (5)  υφιστάμενοι  ηλεκτρικοί  πίνακες  ελέγχου 

εγκαταστάσεων ύδρευσης εκ των οποίων τέσσερεις (4) είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις και 

ένας (1) είναι εγκατεστημένος σε δεξαμενή. 

Υποσύστημα Επικοινωνιών 

Αφορά  στην  προμήθεια  επικοινωνιακού  εξοπλισμού  για  συνολικά  πενήντα  τέσσερεις  (54) 

θέσεις  εγκατάστασης,  που  περιλαμβάνει  πέντε  (5)  συστήματα  master  radio  modem  για 

υλοποίηση  επικοινωνιών  στην μπάντα συχνοτήτων UHF  (440‐450MHz  ή 169MHz)  με  διπλούς 



εφεδρικούς  πομποδέκτες  σε  κατάσταση  «θερμής  εφεδρείας»,  είκοσι  οκτώ  (28)  συστήματα 

περιφερειακών radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440‐

450MHz  ή  169MHz),  δέκα  πέντε  (15)  συστήματα  GPRS/3G  modem/router  για  υλοποίηση 

επικοινωνιών  μέσω  παρόχου  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  και  δίκτυα 

GSM/GPRS/UMTS/HSPA,  και  πέντε  (5)  ζεύγη  (10  τεμάχια)  μικροκυμματικών  ζεύξεων  υψηλής 

ταχύτητας στην μπάντα συχνοτήτων των 24 GHz, ενώ 11 ΤΣΕ επικοινωνούν ενσύρματα. 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος 

Αφορά  στην  προμήθεια  συνολικά  είκοσι  εννέα  (29)  παροχομέτρων  ταχυμετρικού  τύπου 

(Woltman)  διαφόρων διατομών,  σαράντα  (40)  αναλογικών μετρητών  πίεσης πιεζοηλεκτρικού 

τύπου για μέτρηση πίεσης εύρους 0‐16 bar και είκοσι οκτώ (28) αναλογικών μετρητών στάθμης 

πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση στάθμης 0m‐6m. 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος 

Αφορά στην προμήθεια συνολικά δύο (2) μετρητών υπολειμματικού χλωρίου, δύο (2) μετρητών 

θολότητας και είκοσι ενός (21) αισθητήρων στάθμης χλωρίου για εγκατάσταση σε υφιστάμενα 

συστήματα χλωρίωσης. 

Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας 

Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα τριών  (33) μετρητών ενεργειακών παραμέτρων των 

εγκαταστάσεων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων κατάλληλων για χρήση σε τριφασικό δίκτυο 

Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών 

Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα έξι (36) πινάκων ισχύος βασικά αποτελούμενων από 

επίτοιχα  ερμάρια,  αντικεραυνική  προστασία  γραμμής  τροφοδοσίας,  επιτηρητή  τάσης  και 

βιομηχανικό  ρελέ  διαρροής  που  θα  φέρουν  συνολικά  είκοσι  οκτώ  (28)  ρυθμιστές  στροφών 

(inverters) και οκτώ (8) ομαλούς εκκινητές (soft starters). 

Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου 

Αφορά  στην  προμήθεια  ενός  (1)  φορητού  βαθμονομητή  πεδίου  με  έγχρωμη  οθόνη  αφής 5” 

που να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις πίεσης, τάσης, ρεύματος, συχνότητας, παλμών, αντίστασης 

και  θερμοκρασίας,  να  παράγει  σήματα  τάσης,  ρεύματος,  συχνότητας  και  παλμών,  να 

προσομοιώνει  αντίσταση,  θερμοστοιχεία  και  θερμοζεύγη  και  να  υποστηρίζει  πρωτόκολλο 

επικοινωνίας  HART  με  ενσωματωμένο  ή  εξωτερικό  module  βαρομετρικής  πίεσης, 

ενσωματωμένο ή εξωτερικό module πίεσης ‐1 έως 20 bar, δυνατότητα σύνδεσης σε αισθητήρες 

μέσω  πρωτοκόλλου HART,  τσάντα  μεταφοράς  και  σετ  από  συμπιεστές  (τρόμπες)  χειρός  για 

πίεση  ‐1  έως 0 bar  και 0  έως 20 bar  και  θα  συνοδεύεται  από  άδεια  χρήσης  λογισμικού  για 

τοπικό  υπολογιστή  ή  δικτυακό  server  για  τουλάχιστον  500  σημεία/συσκευές  στη  βάση 

δεδομένων με δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης,  ιστορικού και ετικετών 

για κάθε βαθμονομούμενο όργανο. 

Υποσύστημα Υπολογιστικού Εξοπλισμού ΚΣΕ, ΠΣΕ και ΦΣΕ 

Αφορά  στην  προμήθεια  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  (ηλεκτρονικοί  υπολογιστές, 

περιφερειακές  συσκευές,  κλπ.)  που  θα  συμπληρώνει  τον  υφιστάμενο  εξοπλισμό,  για  την 

εγκατάσταση  των λογισμικών και  την λειτουργία  των εφαρμογών  τηλεελέγχου‐τηλεχειρισμού 

SCADA, Επικοινωνιών και Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου 



Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 

Αφορά στην προμήθεια των απαιτούμενων αδειών χρήσης λογισμικού για την αναβάθμιση του 

υφιστάμενου  λογισμικού  ώστε  να  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  του  παρόντος 

συστήματος και στην ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής τηλεελέγχου‐τηλεχειρισμού SCADA 

σε λογική εφεδρείας (redundancy) και δυνατότητας εποπτείας μέσω WEB 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών 

Αφορά  στην  ανάπτυξη  και  παραμετροποίηση  του  λογισμικού  εφαρμογής  των  συστημάτων 

επικοινωνίας  κάθε  σταθμού  ελέγχου  για  την  εξασφάλιση  της  απρόσκοπτης  μεταφοράς 

δεδομένων μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ. 

Υποσύστημα  Λογισμικού  Εφαρμογής  Ελέγχου  Διαρροών,  και  βελτιστοποίησης  διαχείρισης 

δικτύου 

Αφορά  στην  ανάπτυξη  και  παραμετροποίηση  του  λογισμικού  εφαρμογής  ελέγχου  διαρροών, 

και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τις 

υφιστάμενες άδειες χρήσης λογισμικού,  για  την  επέκταση του υφιστάμενου συστήματος.  Στο 

άρθρο  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  εισαγωγής  υδραυλικών  δεδομένων  εξωτερικού  δικτύου 

και  κύριων  αγωγών  διανομής  εσωτερικού  δικτύου  Ύδρευσης  Δ.Δ.,  η  δημιουργία  ψηφιακών 

υποβάθρων δικτύων, η δημιουργία λογισμικού ισοζυγίου νερού και εντοπισμού διαρροών από 

τα  μόνιμα  σημεία  δικτύου,  η  κατάρτιση  και  επαλήθευση  στρατηγικού  και  λεπτομερούς 

υδραυλικού μοντέλου, η θέση σε λειτουργία, η εκπαίδευση προσωπικού και η τεκμηρίωση του 

συστήματος. 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογών Χωρικής Αποτύπωσης Δεδομένων 

Αφορά  στην  δημιουργία  χαρτογραφικών  εφαρμογών ως  εξής:  1)  Διαδικτυακή  εφαρμογή GIS 

που  θα  ενσωματώνει  τα  δεδομένα  του  SCADA.  Η  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  ως 

σύστημα  υποστήριξης  αποφάσεων  άρα  τα  δεδομένα  που  παρουσιάζει  θα  πρέπει  να 

συνδυάζονται  για  να  προκύπτουν  συναγερμοί  (alerts)  ή  άλλα  συμβάντα  που  θα  πρέπει  να 

επιλαμβάνεται  η  Υπηρεσία.  2.  Σχεδιασμό  και  ανάπτυξη  εφαρμογών  με  στόχο  την  άμεση 

αντιμετώπιση  των  διαρροών.  Αυτές  περιλαμβάνουν:  α)  Εφαρμογή  για  τα  συνεργεία  που  θα 

λειτουργεί  τόσο  σε  περιβάλλον  φορητών  συσκευών  (tablets,  smartphones),  όσο  και  σε 

διαδικτυακή  μορφή  ας  για  την  παρακολούθηση  των  εργασιών  πεδίου  αλλά  και  για  την 

ενημέρωση  της  βάσης  με  νέες  εργασίες  ή  την  ανάθεσή  τους  σε  συνεργεία.  β)  Εφαρμογή 

καταχώρησης  προβλημάτων  που  θα  περιλαμβάνει  το  υφιστάμενο  ιστορικό  βλαβών  της 

υπηρεσίας  (θα  πρέπει  να  καταχωρηθεί)  και  θα  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  πολίτες  να 

καταχωρούν αίτημα για εργασία ή ενημέρωση για πιθανό πρόβλημα (πχ διαρροή). Η εφαρμογή 

θα συνδέεται με την εφαρμογή για τα συνεργεία έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστή η σχετική 

ροή εργασίας από το εμπλεκόμενο προσωπικό. 

 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό,  την κατασκευή τους ελέγχους λειτουργικότητας 

στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, 

την  εκφόρτωση  και  αποθήκευση  στο  χώρο  αυτό,  τις  μετακινήσεις  και  ανυψώσεις,  την 

κατασκευή,  τον έλεγχο,  την προμήθεια και  τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που 

έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια  και στις απαιτούμενες  εργασίες διασύνδεσης με 

την  υφιστάμενη  εγκατάσταση,  όπως  προδιαγράφονται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  την 



παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση) και την εκπαίδευση 

του  προσωπικού  της  Υπηρεσίας  στις  λειτουργίες,  την  υποστήριξη  και  τη  συντήρηση  του 

Συστήματος. Αναλυτικότερα ακολουθούν τα υπό προμήθεια είδη: 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ‐ 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 3ο ‐ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στα σημεία που 

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε Δέκα Οκτώ (18) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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

και τα Συμβατικά Τεύχη. 

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

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

συγκροτηθεί από υπαλλήλους  της αναθέτουσα αρχή, στον τόπο εγκατάστασής  της, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ‐ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ‐ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

……………  της  Τράπεζας  ………….………  ‐  Κατάστημα  …..……….…..  ποσού  …………………………….  € 

(……..), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της συμβατικής αξίας της Μονάδας προ Φ.Π.Α. 

και ισχύος ....................... μηνών.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

προβλέπει  ότι,  σε  περίπτωση  κατάπτωσής  της  το  οφειλόμενο  ποσό  υπόκειται  στο  εκάστοτε 

ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου.  Σε  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου  υπόκειται  και  το  τυχόν  οφειλόμενο 

ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

4.2 Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα …………..... (…..) ετών 

από την οριστική παραλαβή (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με τους όρους 

της Διακήρυξης, την προσφορά του και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Πριν  την  έναρξη  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία της Μονάδας, ποσού ίσου με 

το 5% της συμβατικής αξίας αυτής, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα 

της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος αυξημένο κατά τρεις μήνες τουλάχιστον. Κατά 



συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι …………….…………… (…....) 

μηνών. 

Το  ποσό  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  θα  αποδεσμεύεται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. 

4.3  Μετά  την  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την 

δέσμευση για εξασφάλιση ανταλλακτικών για την Μονάδα της Σύμβασης για ……… (….) χρόνια. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  δωρεάν  την  εκπαίδευση  του  προσωπικού  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα  στα  σχετικά  άρθρα  της  Διακήρυξης,  των  λοιπών  Συμβατικών  Τευχών  και  της 

προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – 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 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ανάδοχο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι  παρακάτω 

κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  είσπραξη  εντόκως  της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 

με  κατάπτωση  της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την 

ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία,  από  την ημερομηνία δε αυτή  και μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον 

κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο  υπερημερίας  [η  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί  να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από  τα άρθρα 74  και 306  του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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 πρόστιμο5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα,  το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση‐ παράδοση ή 

αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση  του αρμοδίου  οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε  πέραν 

του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης ‐ παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος  έχει  λάβει προκαταβολή,  εκτός από  το προβλεπόμενο  κατά  τα ανωτέρω 

πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης  του συμβατικού χρόνου,  μέχρι  την προσκόμιση του 

συμβατικού  υλικού,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  του  ποσοστού  του  τόκου 

υπερημερίας.  [η  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  η  χορήγηση 

προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από 

το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ‐ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

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,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε 

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

χρηστών  συναλλακτικών  ηθών  πάντα  υπό  το  πρίσμα  της  προστασίας  του  Δημοσίου 

συμφέροντος. 

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις) 

και 3  (Χρόνος παράδοσης υλικών),   μέσα  σε   ανατρεπτική   προθεσμία   τριάντα    (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική 

προσφυγή. 

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  εξεύρεσης  κοινά  αποδεκτής  λύσης  αποκλειστικά  αρμόδια  είναι  τα 

Ελληνικά Δικαστήρια. 



 

ΑΡΘΡΟ 8ο ‐ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο 

εγγράφως, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ‐ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10.1 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 10ο ‐ 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 
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