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ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο Διαγωνισμού  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία 

Ψθφιακϊν Τδρομετρθτϊν και ολοκλθρωμζνου τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ ανάγνωςθσ και 

διαχείριςθσ των παροχϊν του δικτφου φδρευςθσ. Σο αναφερκζν αυτοματοποιθμζνο 

ςφςτθμα ανάγνωςθσ και διαχείριςθσ υδρομετρθτϊν οδθγεί ςτθ εξάλειψθ των οικιακϊν 

αφανϊν διαρροϊν και ςτθ μείωςθ ςε μεγάλο ποςοςτό του μθ τιμολογοφμενου νεροφ το 

οποίο οφείλεται ςε απϊλειεσ και ςτθν υποεγγραφι των υφιςτάμενων μετρθτϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2°: Θεσμικό Πλαίσιο   

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  γίνονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»  

τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 

(Β’1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, 
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όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’,  κακϊσ  και  τθσ  απόφαςθσ  του  Τφυπουργοφ  

Οικονομίασ  και  Οικονομικϊν  με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590)  

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ   και   διαδικαςίεσ   λειτουργίασ   του   Εκνικοφ   

υςτιματοσ   Θλεκτρονικϊν   Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) ͩ, 

τθσ  με  αρ.  117384  (Β'  3821/31.10.2017)  Απόφαςθσ  των  Τπουργϊν  Οικονομίασ  

και  Ανάπτυξθσ Τποδομϊν και Μεταφορϊν «Ρυκμίςεισ Σεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 

τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Μελετϊν και Παροχισ Σεχνικϊν και λοιπϊν 

ςυναφϊν Επιςτθμονικϊν Τπθρεςιϊν με χριςθ των επί μζρουσ εργαλείων και Διαδικαςιϊν 

του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) ͩ, των ςε 

εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και  

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3°: ύμβαση 

Ο  Ανάδοχοσ  τθσ  προμικειασ,  μετά  τθν  επζλευςθ  των  ζννομων  αποτελεςμάτων  τθσ  

απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν4412/2016, είναι υποχρεωμζνοσ 

να προςζλκει κζτοντάσ του προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ, προσ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και για να κατακζςει τθν κατά 

τθν παροφςα διακιρυξθ προβλεπόμενθ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτοφ. 

ΑΡΘΡΟ 4°: σμβατική προθεσμία 

Θ ςυμβατικι προκεςμία ολοκλιρωςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται 

ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ολοκλιρωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κα επζλκει με  τισ ρυκμίςεισ, τθ κζςθ ςε 

λειτουργία και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τθν υποβολι όλων των απαραίτθτων 
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δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016 και όςων ενδεχομζνωσ 

ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία για τθν ζκδοςθ του εκάςτοτε εντάλματοσ πλθρωμισ. 

ΑΡΘΡΟ 5°: Ποινικές ρήτρες 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ, μπορεί να επιβλθκοφν ςε βάροσ του αναδόχου ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι οποίεσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6°: Πληρωμή  

Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ι τθ ςυμβατικι 

αξία των εκάςτοτε τμθματικϊν παραδόςεων. 

ΑΡΘΡΟ 7°: Οριστική Παραλαβή 

Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται με τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ, από επιτροπι 

παραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν 

κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. 

 

 

22/10/2020 

Θ ςυντάξαςα 

 

 

 

Ακθνά Χριςτοδοφλου 

ΠΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν 

& Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν 

                     ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

            Με απόφαςθ Δθμάρχου 

 Ο Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ                          
Δ.Σ.Τ. 
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		2020-10-22T21:42:04+0300
	PANAGIOTIS KAKKANAS




