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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                           

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας 

σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού 

του Δήμου Πάρου» 

 

Σύμβαση  αρ.  πρωτ. ……………….. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  

 

Σήμερα … ημέρα … του μηνός … του έτους …, στην έδρα του Δήμου Πάρου (Αγίας 

Άννας,  Παροικία, Τ.Κ. 844 00, Πάρος) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

 

Α) Του Δήμου Πάρου που εδρεύει στη Πάρο, Τ.Κ. 844 00, (Α.Φ.Μ. 097664995,  Δ.Ο.Υ.: 

Πάρου), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον 

Δήμαρχο Πάρου, κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας «Φορέας Υλοποίησης». 

Β) Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), με ΑΦΜ 

099563264, ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ, που εδρεύει στη Παροικία Πάρου, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Πούλιο, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Κύριος του Έργου». 

και 

Γ) Της  …………………………………… που εδρεύει ………………, οδός ……, αρ. 

…….., ΤΚ ………….., (Α.Φ.Μ. ……., Δ.Ο.Υ. ……….), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για 

την υπογραφή της παρούσης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. …………………, η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος» συμφωνήθηκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της 

σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

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

διατάξεις», 

 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,   

 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»,  

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

Συνέδριο» 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών, 

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

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 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 

των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 

άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς».   

 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 

την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

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

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

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

έγγραφα και στοιχεία”,  
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 

της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

 της απόφασης 850/2018 Τμήματος VI Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ερμηνεύει 

το άρθρο 75 παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016 ως εξής: αποτελεί συμπλήρωση από την 

αναθέτουσα αρχή του κενού στοιχείου 22.Δ του περιλαμβανομένου στο 

Παράρτημα Β΄ της 29/ΕΣ/2017 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πρότυπου τεύχους 

διακήρυξης, σύμφωνη προς το άρθρο 75 παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016, 

 Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΑΔΑ: 

ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), 

 Της Υπ. Απ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ/Β 3521/2016) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 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», 

 Του  Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις», 
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 Του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.10.2002), άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας 

συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 

 Του Κανονισμού 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, 

 Του Κανονισμού 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, 

 Του  Κανονισμού  αριθ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, 

 Της με αριθμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφασης 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), 

 Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 

για τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, 

 Της Οδηγίας 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», 
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 Της Οδηγίας 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», 

 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις. 

 Των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

 Της  ΚΥΑ 14097/757/2012 (ΦΕΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Έλεγχος τεχνικών 

προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για τη 

μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση», 

 Των προτύπων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, 

 Της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 – «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» όπως ισχύει, 

 Της  Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 Τεύχος Β’) 

«Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. 

Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους 

και άλλες συναφείς διατάξεις», 

 Της υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, 

κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος 

πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων 

των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και 

δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά 

ζητήματα διαχείρισης προγράμματος», 

 Της με αρ. πρωτ. 55821/11-10-2018 (A.Δ.Α.:7ΖΤΧ465ΧΘ7-ΒΔ3) Απόφασης 

Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το 

δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου 

και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και 

διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ι», 
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 Της υπ΄ αριθμ. 83/29-10-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜΦΗΟΡΓΠ-ΓΙΙ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το 

Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το 

δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου 

και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και 

διανομής πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» και ορισμός εκπροσώπου στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», 

 Της υπ΄ αριθμ. 439/01-11-2018 (Α.Δ.Α.: 65Η8ΩΞΓ-Α55) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της ΔΕΥΑΠ και του Δήµου Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου 

ύδρευσης Αγ. Υπακοής µε το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάµενου 

δικτύου µεταφοράς και διανοµής του πόσιµου νερού του Δήµου Πάρου», 

 Της με αρ. πρωτ. 78324/28-12-2018 (Α.Δ.Α.: Ω5ΕΟΟΡ1Ι-ΜΝΧ) απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώνεται 

η νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 439/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πάρου. 

 Της από 27-11-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και του Δήμου 

Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο 

αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και 

ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής 

του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου». 

 Της υπ΄ αριθμ. 94/07-11-2018 (Α.Δ.Α.: 6Ι76ΟΡΓΠ-9ΒΦ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο 

εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 

4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τα Β΄/24-4-

2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-

8-2018) και ισχύει. 
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 ης με αρ. πρωτ. 73627/05-12-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΝΤ6ΟΡ1Ι-ΤΒ0) απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώνεται 

η νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). 

 Του µε αριθµ. πρωτ. 20653/18-04-2019 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Κλιμάκιο Ζ΄, με το οποίο κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.,  η υπ΄ αριθμ. 180/2019 

Πράξη του, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 

δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ποσού 3.000.000,00 για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου 

«Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής µε το δίκτυο αφαλάτωσης και 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας 

σε ζώνες του υφιστάµενου δικτύου µεταφοράς και διανοµής του πόσιµου νερού 

του ∆ήµου Πάρου». 

 Της  υπ΄ αριθμ 142/27-06-2019 σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων και Δ.ΕΥ.Α.Π. (Επενδυτικού δανείου σε Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του 

Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» (άρθρο 69 Ν. 4509/2017). 

 Της υπ΄ αριθμ. 143/2019 μελέτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που αφορά στην προμήθεια με τίτλο 

«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας 

σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού 

του Δήμου Πάρου», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους 2.430.400,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 Του Πρωτογενούς Αιτήματος το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ005851294 2019-11-14. 

 Της με αρ. πρωτ. 2/14-11-2019 απόφασης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

(Εγκεκριμένο Αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με συστημικό 

αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ005852185 2019-11-14). 

 Της υπ΄ αριθμ. 185/19-11-2019 (ΑΔΑ:6ΡΗΕΩΞΓ-2Α8) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για την έγκριση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της Διακήρυξης. 

 Του με  αρ. πρωτ. ……  Πρακτικού No. 1 της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων 
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προσφορών και την αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολογία των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

 Της υπ’ αριθμ. ……   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου 

με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό No. 1 αξιολόγησης και βαθμολογίας των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

 Της με αρ. πρωτ. ……   πρόσκλησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

 Του με αρ. πρωτ. ……   Πρακτικού No. 2 της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και την κατάταξη των προσφορών. 

 Της υπ’ αριθμ. ……    απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου 

με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό No. 2 αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά» και κατάταξης των προσφορών. 

 Της με αρ. πρωτ. ……   Πρόσκλησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

στον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

 Του με αρ. πρωτ. ……    Πρακτικού No. 3 της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου και την εισήγηση της για την 

κατακύρωση της προμήθειας. 

 Της υπ’ αριθμ. ……    απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου 

με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό No. 3 αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ανακηρύχθηκε ανάδοχος, ο οικονομικός φορέας με την 

επωνυμία: « …………». 

 Της προσφοράς της δεύτερης των συμβαλλομένων. 

 Του µε αριθµ. πρωτ. ……… (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου Πάρου ……) 

εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, που αφορά στον έλεγχο 

νοµιµότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 Του µε αριθµ. πρωτ. ……… εγγράφου του Δήμου Πάρου, προς το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, που αφορά στον έλεγχο νοµιµότητας της σύμβασης για την προµήθεια 

σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του 

Π.∆/τος 774/1980.  
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 Της µε αριθµ. πρωτ. ……..(και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου Πάρου………), 

απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Της µε αριθµ. πρωτ. ……… (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου Πάρου…………), 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Αιγαίου.  

 Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ……    πρόσκλησης προς τη δεύτερη των συμβαλλομένων 

για την υπογραφή της παρούσας. 

Καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

 

Στο τρίτο των συμβαλλομένων, …………. με την επωνυμία «…………….», την εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και 

ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του 

πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου», συνολικού ποσού ………………. ΕΥΡΩ 

(………………. €) χωρίς ΦΠΑ 24% ή ……………………… ΕΥΡΩ (…………..€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τους παρακάτω όρους τους οποίους και 

αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. 

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης 

σε λειτουργία του συστήματος, οι δαπάνες των δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, 

εκπαίδευσης προσωπικού και καλής λειτουργίας μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του 

ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος. 

Όλες οι επιβαρύνσεις, εισφορές, φόροι, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, επιβαρύνσεις 

που τυχόν επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον Ανάδοχο. 

Η κάλυψη των δαπανών, το Φ.Π.Α., καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για 

οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν, για την ολοκλήρωση του έργου, 

που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν την 
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Κύριο του Έργου. 

Οι τιμές της προσφοράς του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής κ.α.) στο όνομα του Κυρίου του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο σύμβασης – Θεσμικό πλαίσιο 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του 

υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

Συγκεκριμένα,  στο αντικείμενο περιλαμβάνεται: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δύο (2) Σταθμών 

Διαχείρισης Πίεσης (ΣΔΠ) σε επιλεγμένη ζώνη του δικτύου με χρήση 

τηλεμετρικών καταγραφικών, πιεζοθραυστικών δικλείδων, διατάξεων εξελιγμένης 

διαχείρισης πίεσης, διατάξεων παραγωγής ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και 

παρελκόμενο εξοπλισμό. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία οκτώ (8) 

Σταθμών  Μέτρησης Ποιότητας - Πίεσης (ΣΜΠΠ) σε επιλεγμένα σημεία του 

δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, υδραυλικού και παρελκόμενου 

εξοπλισμού. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) στις απολήξεις των επιλεγμένων 

ζωνών του δικτύου με χρήση μετρητών κατανάλωσης με τηλεμετρικές διατάξεις 

καταγραφής και επικοινωνίας και παρελκόμενο εξοπλισμό. 

 Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν διατάξεις 

λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης με λογισμικό, ακουστικό 

γαιόφωνο, διάταξη επισκόπησης αγωγών, φορητή διάταξη μέτρησης ποιότητας 

νερού και διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών. 

 Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικά κλπ. καθώς και διασύνδεση όλων  των νέων 

Σταθμών Ελέγχου με το υφιστάμενο SCADA 
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 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού 

συστήματος, 

 Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και 

χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την 

ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων 

ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία 

και 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση 

προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα 

αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και 

οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά στοιχεία 

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 και η περίληψή της 

 Το Τιμολόγιο της Μελέτης  

 Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης  

 Η Τεχνική Περιγραφή  

 Οι τεχνικές Προδιαγραφές  

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

 Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων (Γ.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.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Οικονομικό Αντικείμενο 

Το συγκεντρωτικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης όπως υποβλήθηκε από τον 

Ανάδοχο, στα τεύχη του προϋπολογισμού και του τιμολογίου προσφοράς έχει ως 

ακολούθως.  

 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΔΠ 1 – ΚΡΩΤΗΡΙ   

ΣΔΠ 2 – ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ   

ΣΜΠΠ 1 – ΑΓΟΡΑ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
  

ΣΜΠΠ 2 – ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
  

ΣΜΠΠ 3 – ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
  

ΣΜΠΠ 4 – ΛΙΜΑΝΙ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
  

ΣΜΠΠ 5 – ΠΙΣΩ 

ΛΙΒΑΔΙ 
  

ΣΜΠΠ 6 – ΔΡΥΟΣ   

ΣΜΠΠ 7 – ΑΓΚΑΙΡΙΑ   

ΣΜΠΠ 8 – ΑΛΥΚΗ   

ΤΣΕΚ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
  

ΦΣΕ (ΦΟΡΗΤΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
  

ΚΣΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. (24%)   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (24%) 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Τόπος παράδοσης - Προθεσμία περατώσεως 

Ο Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις του Κυρίου του Έργου 

στα σημεία που προβλέπονται από την Τεχνική Περιγραφή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εγκατάστασης μαζί με την περίοδο 

δοκιμαστικής λειτουργίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης (21 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την 

εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).   

Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 206 του 

Ν. 4412/2016. Η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο 

το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αποτυπώνεται στους όρους της διακήρυξης και 

θα χορηγείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι ίσχυαν για την αρχική σύμβαση. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 

που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Προβλέπεται η 

δυνατότητα χορήγησης και περισσότερων της μίας αλλεπάλληλων παρατάσεων, 

εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση η 

συνολική διάρκεια των περισσότερων της μίας παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τη αρχική χρονική διάρκεια της σύμβασης, με τρόπο που να συνεπάγεται 

καταστρατήγηση των όρων της διακήρυξης και αλλοίωση των όρων διεξαγωγής της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα 

αναλογούντα ποσά για την τυχόν χορηγηθείσα παράταση έχουν περιληφθεί στο ποσό 

του αρχικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν 

υπερβαίνουν το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό 

μέρος του συμβατικού αντικειμένου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποινικές ρήτρες 

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 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% 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 του Φορέα Υλοποίησης, 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 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Όλες οι μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε 

αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια 

ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις 

δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις 

επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης: Δήμος Πάρου. Αρμόδιος επικοινωνίας : ………………… 

Στοιχεία Αναδόχου: …………… με την επωνυμία «…………………………». 

Αρμόδιος επικοινωνίας : …………………….. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος 

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης ο 

Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στον Φορέα Υλοποίησης χρονοδιάγραμμα 

εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα 

υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις 

ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από τον Φορέα Υλοποίησης 

καθώς και κάθε ενέργειας που κατά την κρίση του πρέπει να κάνει ο Φορέας 

Υλοποίησης προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής 

εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολο του και μελέτη εφαρμογής 

της συγκεκριμένης προμήθειας. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι 

υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε 

κανονική λειτουργία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Φορέα Υλοποίησης προκειμένου 

να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 

εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο Φορέας Υλοποίησης θα παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή στον βαθμό που του το επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις. 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή 

αρωγή, να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, την πρόσβαση και γενικά να 

διευκολύνει με κάθε τρόπο την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της ανατεθείσας 

προμήθειας από αυτόν. Άρνηση, καθυστέρηση ή αδυναμία του Φορέα Υλοποίησης να 

ενεργήσει αναλόγως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από κάθε 

ευθύνη του για την μη έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης κατά το 

άρθρο 4 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά 

στοιχεία υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, 

καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παρούσας.  
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων:  

 Για όλα τα προσφερόμενα στοιχεία να εκτελεί δοκιμές σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα επίσημα τεύχη του διαγωνισμού.  

 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, να έχει έναν ικανό μηχανικό, ο 

οποίος θα είναι συνεχώς στους χώρους εγκατάστασης.  

 Να διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την υλοποίηση της 

προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.  

 Να ειδοποιεί γραπτώς τον Φορέα Υλοποίησης όταν τελειώνει κάθε μέρος της 

προμήθειας και όταν τελειώσει συνολικά η προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει 

ελέγχους παρουσία των αρμοδίων μηχανικών του Φορέα Υλοποίησης και προς 

ικανοποίηση των, για κάθε υπό προμήθεια υλικό που προβλέπονται δοκιμές 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του, καθώς και για όλο το 

Σύστημα.  

 Να αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 

ολοκλήρωση της σύμβασης σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα 

με τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια του Συστήματος.  

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των 

υλικών που έχει προσκομίσει ορίζεται ο Ανάδοχος. Τα υλικά αυτά μπορούν να 

αποθηκευτούν σε αποθήκες του Φορέα Υλοποίησης ή του Κυρίου του Έργου 

μετά από αίτημα του Αναδόχου, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο 

Ανάδοχος.  

 Να συντάξει και παραδώσει στον Φορέα Υλοποίησης πλήρες και λεπτομερές 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην Τεχνική Προσφορά του. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, 

εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.  

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Φορέα Υλοποίησης με εγχειρίδια λειτουργίας 

και συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα 

Αγγλικά ή στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά του.  

 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί την 

περιβαλλοντική, εργατική νομοθεσία.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο: Παραλαβή συστήματος – Πληρωμές 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Κύριο του έργου (Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου) σύμφωνα με τον πιο κάτω τρόπο: 

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 

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 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016 

και 4.1.1 της διακήρυξης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ αναλογικά με κάθε πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου 

και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών.  

Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων. Ως τμηματική παράδοση νοείται η πλήρης παράδοση και εγκατάσταση 

του εξοπλισμού που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1)  σταθμό οποιουδήποτε τύπου ή 

η ολοκλήρωση της παροχής των προβλεπόμενων Υπηρεσιών. Για κάθε τμηματική 

παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής. 

Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή και του τελευταίου σταθμού και τη δοκιμαστική και 

επιτυχή λειτουργία αυτών όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη και αφού έχει 

ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας και οι 

λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής (πέρας δοκιμαστικής λειτουργίας). Ο λογαριασμός που θα το 

συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με 

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της 

προμήθειας (του συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί το υπόλοιπο της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Μετά το πέρας του ημίσεως χρόνου καλής λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά) και την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την 

έγκρισή του, το 50% της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την 

βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 

συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το 
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υπόλοιπο 50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το οποίο αποτελεί και εξόφληση του 

Αναδόχου. 

Η ορισμένη επιτροπή παραλαβής εκτελεί όλους τους προβλεπόμενους 

μακροσκοπικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους σε κάθε σταθμό και ελέγχους καλής 

λειτουργίας του συνολικού συστήματος, 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 

προηγούμενες πληρωμές. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

στον Ανάδοχο. 

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.  

Τον 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 την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Προκαταβολές 

Στη συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ύψους μέχρι και 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η λήψη 

της προκαταβολής έγκειται στην δυνητική επιλογή του Αναδόχου και καλύπτεται από 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής έγκυρου πιστωτικού οργανισμού σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και τη διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που 

καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση 

προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.1 της 

διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 

εγγύηση προκαταβολής χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της 

διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Κατάθεση εγγυήσεων 

Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης. 

12.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

12.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης, ποσού τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 

(30.000,00 €). 

Ο τρόπος κατάθεσης, ο χρόνος ισχύος, ο τρόπος αποδέσμευσης και επιστροφής των 

εγγυητικών καθορίζεται στην διακήρυξη (παρ. 4.1) και στο άρθρο 302 του Ν. 

4412/2016. 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε και κατέθεσε, όπως 

προβλέπεται από τη διακήρυξη, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού….. 

…….€, και ισχύος έως …/…/… η οποία εκδόθηκε υπέρ του Φορέα Υλοποίησης από 

την Τράπεζα ….. με ημερομηνία …/…/… και Αριθμό ………..  
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ΑΡΘΡΟ 13ο: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης 

Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον 

Ανάδοχο κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη 

ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος. 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στον Φορέα Υλοποίησης και αποτελεί 

προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Υποστήριξη – Εγγύηση - Συντήρηση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση/συντήρηση διάρκειας ………………… 

μηνών, σύμφωνα με την Τεχνική του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που 

απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος. Ο 

τρόπος ενέργειας, οι όροι της παρεχόμενης εγγύησης/συντήρησης και οι λοιπές 

διαδικασίες αναφέρονται στην Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και πραγματοποιούνται με έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση) της διακήρυξης, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 

της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
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ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα 

σύμβαση, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει οποιαδήποτε διαφορά με τον Φορέα 

Υλοποίησης προκύπτουσα από τη σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την 

διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει ο Ν.3463/06. Σε περίπτωση που δεν 

ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην προβλεπόμενη ανατρεπτική 

προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον αφού τα τυχόν 

δικαιώματα του έχουν παραγραφεί. 

Η αυτή ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιοδήποτε συμβάν ή 

γεγονός του Φορέα Υλοποίησης ή εκτός Φορέα Υλοποίησης για το οποίο ο 

Ανάδοχος  κρίνει ότι του δημιούργησε αύξηση στο κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης 

του έργου την οποία δεν αποδέχεται να καλύψει με δική του δαπάνη έστω και αν δεν 

έχει προηγηθεί έγγραφό του Φορέα Υλοποίησης γι’ αυτό. Με την έννοια αυτή είναι 

παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο 

διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση της αίτησης. 

Μετά την ανάγνωση της σύμβασης τα τρία (3) συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν πέντε 

(5) όμοια αντίτυπα αυτής. Από αυτά κατατέθηκαν δύο (2) στον Φορέα Υλοποίησης, 

δύο (2) στον Κύριο του Έργου και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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