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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
Κεντρικής 203,  Τ.Κ. 59132 Βέροια  

        
 

«Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master 
Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας 

Νερού Δήμου Βέροιας» 
 

2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

[CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών, 
υπηρεσίες αναλύσεων] 

 
Βέροια, ……/……/2019 

                    Αριθμ. Πρωτ.: …………   
 
 

ΣΧΕΔΙΟ  
  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   …………… €    (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 
Στη Βέροια σήμερα στις …/…/2019, ημέρα ……………,  μεταξύ του κ. ……………  
Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) και  
του κ.  ……………, νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας ……………  με 
έδρα στην …………… (οδός ……………, αρ. ……, ΤΚ ……, τηλ. ……, fax ……, e-
mail ……), συμφωνήθηκαν τα παρακάτω : 
 
Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπόψη : 

 
Α. Την με αριθμό ……/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΒ, με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκπόνηση της 
μελέτης στην εταιρεία …………… για το 2ο Υποέργο / Τμήμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ (προϋπολογισμού μελέτης 
166.507,35 € πλέον ΦΠΑ 24%) της συνολικής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού 
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού 
Δήμου Βέροιας» (συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 221.134,65 € πλέον ΦΠΑ 
24%), για την οποία ο διαγωνισμός διεξήχθη στις …./…/2019. 
 
Αναθέτει στην εταιρεία ……………,την εκπόνηση  της μελέτης του 2ου Υποέργου / 
Τμήματος : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ της 
συνολικής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και 
υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας», σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του αναδόχου, τους όρους της Διακήρυξης του οικείου διαγωνισμού και 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

 
Η συνολική συμβατική αξία εκπόνησης της μελέτης του 2ου Υποέργου / Τμήματος : 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ανέρχεται, σύμφωνα 
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με την προσφορά του αναδόχου, στο ποσό των  …………… €  (πλέον ΦΠΑ 24%)  
και αναλύεται ως εξής :  

1. Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. 13)  : ………… € 
2. Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27)  : ………… € 
3. Εργασίες εργαστηριακών αναλύσεων  

πόσιμου ύδατος     : ………… € 
4. Απρόβλεπτες δαπάνες    : ………… € 

                                                                        

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή της Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές  
οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5029337 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας 
Νερού έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».  
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες. 
 
Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  
περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το 
άρθρο 185 του Ν.4412/2016. 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο καθ’ όλη τη διάρκεια  την 
εκτέλεσή της. 
 
Για ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα 
όσα αναγράφονται στα άρθρα 186 και 337 του Ν.4412/2016. Τροποποίηση της 
σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και της ΕΥΔ/ΕΠ-ΚΜ. 
 
Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με 
την εξής σειρά ισχύος:  
α) Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : …………), β) Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, γ) 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε) Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων, στ) Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω 
και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη, κατέθεσε, δε, την εξής 
επισυναπτόμενη εγγυητική  καλής εκτέλεσης:  
Την υπ’ αριθμ. ………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, 
εκδοθείσα από το ΤΜΕΔΕ στις …/…/2019. 
 
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και λαμβάνει ο ανάδοχος ένα 
υπογεγραμμένο αντίτυπο και τα υπόλοιπα η υπηρεσία.   
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Τίτλος 
Έργου / 

Προμήθειας 
/ Υπηρεσίας 
/ Μελέτης: 

«Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου 
Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας» 

 
2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανάδοχος: ………… ΑΦΜ: ………… 

Απόφαση 
ΔΣ με ΑΔΑ: 

……/2019, 
ΑΔΑ : ……… 

Ποσό άνευ ΦΠΑ: ………… € 
Ποσοστό 

ΦΠΑ: 
24% 

Πρωτόκολλο 
Σύμβασης: 

…………/…-
….-2019 

Ημερομηνία 
Έναρξης 

…/…/2019 
Ημερομηνί
α Λήξης: 

…/…/… 

Κριτήριο 
ανάθεσης: 

«Πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» 

βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής 

Είδος 
Διαδικασίας: 

Ανοικτός Διαγωνισμός 

CPV: 71241000-9 

Κωδικός 
Προϋπολογισμού

: 

 
………… 

Ποσότητα 
Προμήθεια
ς / Έργου / 
Υπηρεσίας 
/ Μελέτης: 

1 Μελέτη 

 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΒ 

 

 

 

………… 

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

 

………… 

Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ 

 
   


