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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο και περιεχόμενο υπηρεσιών. 
H παρούσα αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς την ΔΕΥΑ 
ΒΈΡΟΙΑΣ του συνόλου της προμήθειας και εργασιών, όπως περιγράφεται στα Τεύχη 
της παρούσας. 
 
Άρθρο 2ο : Διάρκεια της σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
 
Άρθρο 3ο : Τόπος και Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης – συμβατικές 
προθεσμίες. 
Η σύμβαση θα εκτελεστεί σε χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ ΒEΡΟΙΑΣ, στον 
περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)  Βέροιας. Ο 
τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι η διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Δημόσιου 
Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
 
Άρθρο 4ο : Οικονομικό Αντικείμενο.  
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης θα καθοριστεί από την 
οικονομική προσφορά του αναδόχου.  
 
Άρθρο 5ο : Φόροι -Τέλη -Κρατήσεις. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 6ο : Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής  
1. Η αμοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή τμηματικό οικονομικό αντίτιμο, 
που θα προσδιορίζεται στη Σύμβαση όπως διαμορφώθηκε με την οικονομική 
προσφορά του. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε μηδενική αναπροσαρμογή καθ' 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης. 
2. Ο Ανάδοχος θα αμείβεται επί της παρεχόμενης προμήθειας, με βάση τους 
λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τα επόμενα. Μετά τη λήξη διακριτών 
προμηθειών ο Ανάδοχος συντάσσει ένα Λογαριασμό, που περιλαμβάνει το 
οφειλόμενο στον Ανάδοχο ποσό από τις παρασχεθείσες προμήθειες. Οι Λογαριασμοί 
υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση από την ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ.  
Η έγκριση των λογαριασμών γίνεται από την αρμοδίως εντός τριάντα (30) ημερών 
από την υποβολή τους. Σχετικώς εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής έχει 
αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο των λογαριασμών προβαίνει στην διόρθωσή 
τους ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τους επιστρέφει για επανασύνταξη, καταγράφοντας 
τις διαφωνίες στο σχετικό έγγραφο.  
 3. Κατόπιν της έγκρισης του λογαριασμού ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει 
την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 



4. Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας 
του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από κάθε 
τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά η 
ΔΕΥΑ Βέροιας καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα 
στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται 
παρακάτω.  
5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την Τεχνική Διεύθυνση  της ΔΕΥΑ 
Βέροιας. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει 
το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η 
πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική προθεσμία των 
τριάντα (30) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και η πληρωμή 
του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του τιμολογίου, 
άλλως η ΔΕΥΑ Βέροιας καθίσταται υπερήμερη κατά τα ανωτέρω. 
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του 
Αναδόχου στην ταμειακή υπηρεσία της ΔΕΥΑ Βέροιας, των αποδεικτικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του, σύμφωνα με όσα ειδικά 
ορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, η ΔΕΥΑ Βέροιας δεν 
καθίσταται υπερήμερη, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 
7. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του Αναδόχου (με 
αποκλειστική υπαιτιότητά του). 
 
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου. 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση εργασιών να ενημερώνει την 
αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΥΑ Βέροιας, σχετικά με τα στοιχεία των 
προσώπων που συμμετέχουν στο συνεργείο. 
2. Για την ασφάλιση και τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όλων όσων 
απασχοληθούν στην εκτέλεση του αντικειμένου αποκλειστικά υπεύθυνος και 
υπόχρεος είναι ο Ανάδοχος. 
3. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, όπως αυτά προβλέπονται από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
4. Σε περίπτωση ζημιών στις εγκαταστάσεις από παραλείψεις του Αναδόχου ή 
του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποκατάσταση και αποζημίωση είναι ο Ανάδοχος με 
δική του οικονομική επιβάρυνση. 
5. Για τις εργασίες προμήθειας θα τηρείται ημερολόγιο στο οποίο θα 
αναγράφονται λεπτομερώς οι επί μέρους εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.  
 
 
Άρθρο 8ο : Απόρριψη Παραδοτέου - Αντικατάσταση. 



1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της παρεχόμενης 
προμήθειας και εργασιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, 
με απόφαση του Δ.Σ  της ΔΕΥΑ Βέροιας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των προμηθειών ή/και παραδοτέων 
αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
15, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 2. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις προμήθειες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις Εργοδότη. 
Η ΔΕΥΑ Βέροιας θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο 
στο έργο του. Επίσης, οφείλει να καταβάλει εγκαίρως το οικονομικό αντάλλαγμα του 
Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  Τόπος διαμονής του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και τη διεύθυνση της Εταιρίας κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας προκειμένου να του κοινοποιούνται τα 
έγγραφα της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 11ο: Υλοποίηση Προμήθειας 
 
11.1 Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας θα έχει 

έναν ικανό μηχανικό, ο οποίος θα είναι συνεχώς στους χώρους εγκατάστασης 
και θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες. 

 
11.2  Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την 

υλοποίηση της προμήθειας (ειδικευμένη και ανειδίκευτη). 
 
11.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει συνολικά η 
προμήθεια. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου 
μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και προς ικανοποίηση του, για κάθε υπό προμήθεια 
υλικό καθώς και για όλο το Σύστημα. Ο Προμηθευτής θα διαθέσει το 
προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις και 
θέση σε λειτουργία του συστήματος. 

 
11.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
11.5 Ο Προμηθευτής θα 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο:  Δοκιμές εγκαταστάσεων 
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες 
οι διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος.  
 

 
Άρθρο 13ο: Παρακολούθηση της Σύμβασης - Παραλαβή Συμβατικού 
Αντικειμένου. 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης αρμόδια είναι η Τεχνική 
Διεύθυνση της ΔΕΥΑΒ. Προς το σκοπό αυτό ορίζεται επιβλέπων της σύμβασης ένας 
εκ των υπαλλήλων της Τεχνικής Διεύθυνσης  με την κατάλληλη ειδικότητα.   
Αντικείμενο της Τεχνικής Διεύθυνσης είναι να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που 
ανακύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης. 
2. Ο εξοπλισμός Παραλαβής Συμβατικού Αντικειμένου γίνεται από την τριμελή 
επιτροπή παραλαβής της ΔΕΥΑΒ. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες προμήθειες ή/και τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
 
Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις μετά τη Σύμβαση 
1. Ο Ανάδοχος με την παράδοση των Φ/Β Πλαισίων θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αντίστοιχα στοιχεία απόδοσης για κάθε Φ/Β Πλαίσιο σε STC (flash reports) τόσο σε 
ηλεκτρονική (αρχεία Excel) όσο και σε έντυπη μορφή με την ολοκλήρωση της 
προμήθειας. Η ισχύς κάθε Φ/Β πλαισίου σε STC που θα προκύψει από τα flash 
report δε μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής ισχύος του εν λόγω Φ/Β 
πλαισίου (Plus Sorting).   
2. Ο Ανάδοχος με την παράδοση και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού θα 
υποβάλλει σχέδιο αρίθμησης που θα περιλαμβάνει αρίθμηση των Μετατροπέων, των 
στοιχειοσειρών, των Φ/Β πλαισίων, των καλωδίων και γενικότερα του συνόλου του 
Εξοπλισμού. Επίσης θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση σε όλη την έκταση του φ/β 
σταθμού, σύμφωνα με την παραπάνω αρίθμηση. Θα πρέπει να υπάρχει χρωματικός 
κώδικας κόκκινο/μαύρο για τα καλώδια DC θετικού/αρνητικού δυναμικού 
αντίστοιχα, καθώς και σήμανσή τους στα σημεία τερματισμών. 
 
Άρθρο 15ο : Ποινικές ρήτρες. 
1. Αν οι προμήθειες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση  της ΔΕΥΑ Βέροιας. 
 2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών / ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 



ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προμηθειών  που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι προμήθειες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
Αναδόχου. 
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 
Άρθρο 16ο : Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου. 
1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην ΔΕΥΑ Βέροιας μέσα στην προθεσμία 
που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
3. Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν 
σε αυτήν. 
4. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της ΔΕΥΑ Βέροιας. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β. Προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από του σύνολο των συμβάσεων, υπό 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 



 
Άρθρο 17ο : Λύση της σύμβασης. 
Η ΔΕΥΑ Βεροίας δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση  κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, πoυ θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 18ο : Λήξη της σύμβασης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Όταν παρασχεθούν οι προμήθειες στο σύνολο τους, έχουν τεθεί σε λειτουργία 
και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι προμήθειες που παρασχέθηκαν, 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 19ο : Ανωτέρα Βία. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη ΔΕΥΑ Βέροιας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
Άρθρο 20ο : Καλόπιστη Εφαρμογή της σύμβασης - Διοικητικές Προσφυγές 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
1. Η ΔΕΥΑ Βεροίας και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις 
αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση 
των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση 
οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο. 
2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
ΔΕΥΑ Βέροιας που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147). Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δ.Σ  της ΔΕΥΑ Βέροιας, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
Άρθρο 21ο : Εμπιστευτικότητα. 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΔΕΥΑ Βέροιας, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε 
κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 



πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε 
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 
τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 
την παράλειψή της στο μέλλον. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της ΔΕΥΑ Βέροιας, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ΔΕΥΑ Βέροιας. 
Δε δεσμεύει την ΔΕΥΑ Βέροιας με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από τη ΔΕΥΑ Βέροιας πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της 
σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 22ο : Πόροι - Χρηματοδότηση. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Βέροιας.  Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 
της η ΔΕΥΑ ΒΈΡΟΙΑΣ. 
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