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Άρθρο 1. Αντικείμενο συγγραφής 

Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και 

σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία 

ανάθεσης και θα εκτελεσθεί η προμήθεια υδρομετρητών και η τοποθέτηση για όσους 

προβλέπεται. 

 

Άρθρο 2. Ισχύουσες διατάξεις 

- Οι αναφερόμενες διατάξεις στην παρ. 1.4 «Θεσμικό πλαίσιο» της διακήρυξης.  

- Η Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 - «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 3ης 

Νοεμβρίου 1998» όπως ισχύει.  

- Ο Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.  

 

Άρθρο 3.   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ' αυτή είναι :  

1. Η Διακήρυξη  

2. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

3. Ο προϋπολογισμός της μελέτης  

4. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου  

5. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4. Συμβατικό αντικείμενο - Προμήθεια 

Με την παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων», προτείνεται η προμήθεια 

υδρομέτρων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία του τμήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑ 

Καλαμάτας και συγκεκριμένα: 

Α) για την υδροδότηση νέων καταναλωτών οι οποίοι θα αιτηθούν την σύνδεσή τους με τα 

δίκτυα ύδρευσης 

Β) για την επισκευή  ή  αντικατάσταση των υφιστάμενων υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες 

αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. 

 

Άρθρο 5. Σύναψη σύμβασης 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, κοινοποιείται 

και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους 

της Διακήρυξης, και στον καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει 
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για την υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από τον  υπογραφή της και η 

διάρκειά της είναι εξήντα (60) ημέρες για τα τμήματα που αφορούν προμήθεια υδρομέτρων, 

και εκατόν πενήντα (150) ημέρες για τα τμήματα που αφορούν προμήθεια και τοποθέτηση 

υδρομέτρων. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 6. Ποιότητα Παρεχόμενων (Προμηθειών) 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών - υδρομετρητών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια 

που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 7. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/προσφερόμενων τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.  

 

Άρθρο 8. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 
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αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής 

λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερόμενου/προσφερόμενων τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει 

χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας 

να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με 

τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της 

σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό 

αυτόν από τον Αναθέτοντα Φορέα προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης 

την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας 

η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 

302 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

 

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Όταν ο οικονομικός φορέας επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και 

ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως του δικαιώματος να την 

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου συμβούν τα περιστατικά 

που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της 

προμήθειας που ανέλαβε. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλο ή εν μέρει, 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασή  του με τη ΔΕΥΑΚ 

εξαιρουμένου του δικαιώματος εκχώρησης του προϊόντος αυτής (τιμήματος) σε Πιστωτικό 

Ίδρυμα, το οποίο νόμιμα δραστηριοποιείται στην ημεδαπή. 

3. Ο οικονομικός φορέας και κάθε μέλος του προσωπικού που θα απασχολεί, υποχρεούται 

να συμμορφώνεται με τις εντολές της αρμόδιας Επιτροπής της ΔΕΥΑΚ σε κάθε θέμα που έχει 

σχέση με τις εκτελούμενες προμήθειες. 
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4. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τη 

νομοθεσία κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια. 

 

Άρθρο 10. Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες 

υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη 

Σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού 

διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα 

με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη 

αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και Αναδόχου, 

ορίζονται τα δικαστήρια. 

 

 

Καλαμάτα Νοέμβριος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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