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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 3.914.990,37 € 
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ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

ςμβαηικού Ποζού:_______ €(σωπίρ ΦΠΑ) θαη_________ €(με ΦΠΑ)  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ:«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ»πποϋπολογιζμού ππάξηρ:  : _______ € Δςπώ (με ΦΠΑ), κωδικού έπγος 

________________. 

 

ην ………………………… ζήκεξα, ηελ………………………… ηνπ κελόο 

………………………… έηνπο …………, εκέξα …………………………, ζηα Γξαθεία ηνπ 

Γηθαηνύρνπ, (Α.Φ.Μ. …………………………. Γ.Ο.Τ. …………………………, Σήι.: 

…………………………, Φάμ: …………………………, Email: …………………………) νη 

θαησηέξσ ππνγξάθνληεο: 

α.…………………………,Γικαιούσορ…………………………, ελεξγώλ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε σο εθπξόζσπνο ηνπ Γηθαηνύρνπ [ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΚΣΔ)] αθελόο θαη θαηόπηλ ηεο 

Απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό ………………………… έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δηελεξγεζείζαο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο 

επηθεθαιίδαο θαη αθ‟ εηέξνπ,  

β.…………………………, θάηνηθνο ………………………, ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο «…………………………………………………..» κε έδξα ηελ 

………………………, (νδόο …………………………, αξηζκόο ………., Σ.Κ. ………….,Σήι.: 

…………………………, Φάμ: …………………………, Email: ……………………….) κε Α.Φ.Μ. 

(Δηαηξείαο) ………………………, ηεο Γ.Ο.Τ.: ………………………, ζύκθσλα κε ην Φ.Δ.Κ. 

ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο  ……………………… ή ην Κνηλνπξαθηηθό έγγξαθν κε αξηζκό ………………. 

 

ΤΜΦΧΝΗΑΝ ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΗΚΑΝ 

ηα αθόινπζα: 

(1) ν ΠΡΧΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ …………………………, Γικαιούσορ  

…………………………, θαινύκελνο ζην εμήο ΔΡΓΟΓΟΣΖ ππό ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηόηεηά 

ηνπ θαη έρνληαο ππόςηλ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδόηεζε απηήο εθδνζείζεο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ Ν. ……….., ηνπ Νόκνπ/Π.Γ. ………………., όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξώζεθαλ κεηαγελέζηεξα θαη ηζρύνπλ θαηά ηε Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265/2014, η. Α.): “Α. Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β. Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ 

L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 265/Α‟/23.12.2014), όπσο ηζρύεη 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1  
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 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαύξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδόρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ 

λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζώο θαη ηεο απόθαζεο ηνπ 

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο” 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”  

 ηεο Απόθαζεο 403/2014 ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

 ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία” 

 ηεο ππ‟ αξ. 850/2018 απόθαζεο ηνπ IV Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23-05-2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο,  

θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, 

πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σελ Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 – «Πνηόηεηα λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο, ζε ζπκκόξθσζε πξνο 

ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998» όπσο 

ηζρύεη 

 Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο 

ηζρύεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, 
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 Σελ αξ. πξση …….Απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ». 

 ηεο κε Α.Π………………… δηαηύπσζεο ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ πξνέγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  

 ηεο ππ‟ αξηζκ……… Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο πνζνύ ………, πνπ εθδόζεθε από 

ην ………….  

 ηνπο όξνπο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  θαη ηδηαηηέξσο ηνπ άξζξνπ ηεο Γηαθήξπμεο κε ηελ 

επηζήκαλζε ησλ θξίζηκσλ ζπκβαηηθώλ όξσλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 

 

ηε δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Δηαηξεία « ………………………………………», θαινύκελε 

εθεμήο ΑΝΑΓΟΥΟ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο πξνκήζεηαο«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ». 

Ζ παξαπάλσ εηαηξία απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηελ αλάζεζε απηή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλζύκθσλα κε ηελ παξνύζαζύκβαζεηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ»θαη ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα: 

I. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. ……….., ηνπ Π.Γ. ………………., όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξώζεθαλ κεηαγελέζηεξα θαη ηζρύνπλ θαηά ηε Γηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο, θαζώο 

επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, όπσο ηζρύνπλ γηα ηελ 

ππόςηλ πξνκήζεηα. 

II. Σα ηεύρεδεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε ζεηξά ηζρύνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε, πνπ 

κνλνγξαθήζεθαλ ζε ηξεηο (3) ζεηξέο από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

πξνζάξηεκα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα ηεύρε 

δεκνπξάηεζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηνπο όξνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε απηά, θαζώο θαη ζηηο θαηά πεξίπησζε εθδηδόκελεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ 

ΚηΔ. 

III. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ (ΈληππνΟηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), όπσο 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

IV. Σελ εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ κε 

αξηζκό……………………………….. . 

(2) Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κ. ………………………… θαη ππό ηελ πξναλαθεξζείζα 

ηδηόηεηά ηνπ, αθνύ έιαβε ππόςηλ ηνπ άπαληα ηα αλσηέξσ,  

 

ΓΗΛΧΝΔΙ 
 

Όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο, 

ηα νπνία ν αλάδνρνο ζα εθαξκόζεη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. ………………….., όπσο 

ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ ππόςηλ πξνκήζεηα. 

Ζ παξνύζαζπληάρζεθε, αλαγλώζζεθε, βεβαηώζεθε θαη ππνγξάθεηαη από ηνπο αλσηέξσ 

ζπκβαιινκέλνπο ζε ……… γλήζηα, όκνηα πξσηόηππα, από ηα νπνία ………… (……….) παξέιαβε ν 

δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,………… (……….) θνηλνπνηνύληαη πξνο ηελ αξκόδηα Σερληθή 

Τπεξεζία …………………………………………, 
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…………………………………, …………………/……………./……………………. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ο Γικαιούσορ      Ο Νόμιμορ Δκππόζωπορ 

 

 

 

22/10/2020 

Η ςυντάξαςα 

 

 

 

Αθηνά Χριςτοδοφλου 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Τπολογιςτών 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Με απόφαςη Δημάρχου 

 Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ                        
Δ.Σ.Τ. 

 

 

             Παναγιώτησ Κακκανάσ  

                     Μηχανικόσ ΣΕ 
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