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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης  
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

για την  «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 
421,20 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα χώρο της 

εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας» 
 

 
Στη Βέροια σήμερα στις …..… του μηνός ………………… 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
Α) ...................................................................., ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
αποχέτευσης Βέροιας, ΤΚ........, Βέροια, ΑΦΜ: ..............., ΔΟΥ ................, εφεξής «Αναθέτουσα 
Αρχή». 
Β) ……………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος τ… ......................................................................... με την  
επωνυμία «.........................................................», που εδρεύει............................................ ................, 
ΤΚ.............., τηλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ........................., ΔΟΥ.........................., εφεξής 
«Ανάδοχος» 
 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 
 
Ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής «Ανάδοχος», αναλαμβάνει την υποχρέωση για την 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW 
με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον περιβάλλοντα χώρο της 
εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας», στο αφενός συμβαλλόμενο νομικό 
πρόσωπο σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της με αριθ…………/2022 διακήρυξης της 
ΔΕΥΑ Βέροιας έναντι συνολικού ανταλλάγματος ………………. ευρώ (…………….€), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€……………..), δηλαδή συνολικά 
…………………(€………………………………………….), σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην 
οικονομική του προσφορά.  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αφορά την εκ μέρους του Αναδόχου προσφορά προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. του συνόλου της 
προμήθειας και εγκατάστασης των υποσυστημάτων που περιγράφονται στα τεύχη της 
διακήρυξης. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kW για ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) στον 
περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση εργασιών να ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία της ΔΕΥΑ Βέροιας  σχετικά με τα στοιχεία των προσώπων που συμμετέχουν στο 

συνεργείο. 

2. Για την ασφάλιση και την 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 
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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.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
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. Όπου 
γίνεται λόγος για υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει από τη ΔΕΥΑ Βέροιας την έγκριση 
του τελευταίου ή την συναίνεσή του ή την συγκατάθεσή του, η ΔΕΥΑ Βέροιας οφείλει να 
παράσχει αυτές εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη σχετική αίτηση του Αναδόχου, πλην των 
περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη. Σε διαφορετική περίπτωση, 
δηλ. σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου 
συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 
αναφέρει ο Ανάδοχος, ήτοι εντός 15 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του 
Αναδόχου, αλλά και ενωρίτερα εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  - ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στη Διακήρυξη.  
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών εκτός του ΦΠΑ, γίνονται όλες οι νόμιμες  κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον Ανάδοχο: 
α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
β) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου 
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Σε 
περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου 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 προμήθειάς του τμηματικά, με βάση τους 
λογαριασμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τα επόμενα. Μετά την 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 τη ΔΕΥΑ Βέροιας.  
Η έγκριση των λογαριασμών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 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 στη 
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, 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 εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική 
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παρεχόμενη υπηρεσία, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές, διαφορετικά η Δ.Ε.Υ.Α.Β. καθίσταται υπερήμερη και 
οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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 αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της ΔΕΥΑ Βέροιας. Για την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον 
τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσκόμισης του τιμολογίου, η συνολική 
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την εξόφλησή του παρατείνεται αναλόγως και η 
πληρωμή του θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση του τιμολογίου, 
άλλως η Δ.Ε.Υ.Α.Β. καθίσταται υπερήμερη κατά τα ανωτέρω. 
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου 
στην ταμειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β., 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 δε συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 
διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του Αναδόχου (με αποκλειστική 
υπαιτιότητά του). 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 
συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με 
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της ορίζεται  σε 
δώδεκα (12) μήνες. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Β., σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής 
των υπηρεσιών της διακήρυξης από τον Ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος, κατέθεσε τη με αριθ. ………………….εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 
5% του προϋπολογισμού προσφοράς του χωρίς το ΦΠΑ, …………….. ευρώ από την ………………. 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. Η παρούσα 
σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, που θα 
προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου και του προμηθευτή, η 
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από 
αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
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προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Κατά τα 
λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στη με αριθ. ……………/2022 διακήρυξη και την έγγραφη 
προσφορά του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία των εργασιών, κατά 
σειρά ισχύος είναι αυτά που αναγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και συγκεκριμένα: 
1. Σύμβαση  

2. Διακήρυξη 

3. Οικονομική Προσφορά  

4. Μελέτη 23/2022 

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

6. Προϋπολογισμός  

Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 
 

ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

Για τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

Για την                                                                                           
Ανάδοχο Εταιρεία 
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