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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνικι περιγραφι 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 
3. Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
4. Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
 

Τλοποίηςη τησ πράξησ wa-mbrella του προγράμματοσ INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 

Τποζργο 3 – Προμήθεια εξοπλιςμοφ για την άρδευςη και κάδων 
απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)  -    

 
ΣΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΔΕΤΗ 

 
Προυπολογιςμόσ:  119.784,00 ΕΤΡΩ (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ: 09/2019 

ΘΕΗ: ΑΡΙΔΑΙΑ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Το ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με τίτλο «Protection of the water resources by 
reducing the human environmental footprint» και ακρωνφμιο «wa-mbrella». Σχετικι είναι θ 
Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) wa-mbrella- CN1 – SO2.3 – SC031 που υπεγράφθ 
ςτισ 02/04/2018.  
Τόςο θ ςυνολικι πράξθ όςο και το ςυγκεκριμζνο ζργο πρζπει να ολοκλθρωκεί μζχρι 02/02/2020, 
εκτόσ εάν κοινοποιθκεί παράταςθ τθσ πράξθσ, θ οποία δε κα ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ. 
Θ ςυνολικι δαπάνθ του Υποζργου 3 «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ και κάδων 
απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» ανζρχεται ςτο ποςό των 119.646,80 € μαηί με το ΦΡΑ 24%, 
προζρχεται από τθν ΣΑΕ 2018ΕΡ40860003 (69ΒΔ465ΧΙ8-6ΔΑ) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 
του Διμου Αλμωπίασ.  
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτο παραδοτζο 3.1.1 Measurers for irrigation management τθσ 
πράξθσ, το οποίο αποτελεί το Τμιμα 1 του Υποζργου 3 τθσ πράξθσ.  
 
Παραδοτζο 3.1.1 : Measurers for irrigation management 
 
Το Ραραδοτζο περιλαμβάνει τθν προμικεια του απαραίτθτου Εξοπλιςμοφ Θλεκτρονικισ 
Υδρολθψίασ Αρδευτικϊν Γεωτριςεων (Σφςτθμα) μζςω τθσ καταγραφισ των ςυνολικϊν KWh 
λειτουργίασ των αρδευτικϊν γεωτριςεων, ςτα αγροκτιματα του Διμου Αλμωπίασ. 
Το Σφςτθμα βοθκά ςτθν ορκολογιςτικι διαχείριςθ και εξοικονόμθςθ των υδάτινων πόρων μζςω 
τθσ καταγραφισ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (KWh) των καλλιεργθτϊν κατά τθ 
διάρκεια τθσ άρδευςθσ των κτθμάτων τουσ. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται ςυνολικά ο 
αρδευτικόσ χρόνοσ κάκε καλλιεργθτι. 
Αποτελείται από ζναν Θλεκτρονικό Μετρθτι με οκόνθ LED/LCD ςυνδεδεμζνο ςε κάκε 
αντλιοςτάςιο αρδευτικισ γεϊτρθςθσ και από ζναν Φορτιςτι Μονάδων με το Λογιςμικό του ςτθν 
ζδρα του Διμου Αλμωπίασ (Αριδαία). Ο Διμοσ Αλμωπίασ κα ζχει τθν απόλυτθ διαχείριςθ του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ που καταναλϊνεται ςε κάκε αρδευτικι γεϊτρθςθ, ςε κάκε χωριό, μζςω 
ειδικοφ Λογιςμικοφ (software). 
Ο Θλεκτρονικόσ Μετρθτισ είναι ζνα αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου θλεκτρικοφ ρεφματοσ (KWh) 
που λειτουργεί με ςφνδεςθ 230V (50Hz) ςτον θλεκτρικό πίνακα του αντλιοςταςίου (γεϊτρθςθσ) 
και με τθν χριςθ επαναφορτιηόμενου μζςου αποκικευςθσ (μαγνθτικοφ ι θλεκτρονικοφ) 
ενεργοποιείται και μετρά KWh που καταναλϊκθκαν. Διακζτει τουλάχιςτον μία φωτιηόμενθ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ: 09/2019 

Σίτλοσ: 
Τλοποίηςη τησ πράξησ wa-mbrella του 
προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 
009 - Τποζργο 3 – Προμήθεια εξοπλιςμοφ 
για την άρδευςη και κάδων απορριμμάτων 
φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)   
 
ΣΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΡΔΕΤΗ 
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οκόνθ LED/LCD για τθν ζνδειξθ των μονάδων του μζςου, τθν υποδοχι του μζςου και τα πλικτρα 
επιλογισ (μονάδων, κλπ). 
Ο Θλεκτρονικόσ Μετρθτισ ενεργοποιείται με τo επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ 
(μαγνθτικό ι θλεκτρονικό) και ςτθ ςυνζχεια δίνει εντολι να ξεκινιςει θ αντλία τθσ γεϊτρθςθσ 
(START). Καταμετρά τισ KWh που ζχει προγραμματιςτεί να μείνει ενεργοποιθμζνοσ και κατόπιν θ 
αντλία κλείνει (STOP). Τοπικά, ςτον Θλεκτρονικό Μετρθτι αποκθκεφονται ςτατιςτικά ςτοιχεία 
ανά χριςτθ (αρικμό KWh, κλπ) που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ γεϊτρθςθσ τα οποία μποροφν να 
ςυλλεχκοφν και να επεξεργαςτοφν. 
Θ λειτουργία του ξεκινά με τθν ειςαγωγι του επαναφορτιηόμενου μζςου αποκικευςθσ ςτθν 
υποδοχι ι το κοντινό πεδίο αν εφαρμόηεται τεχνολογία NFC, όπου εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 
LED/LCD του Μετρθτι το υπόλοιπο μονάδων του μζςου. Στθν ςυνζχεια επιλζγεται θ ποςότθτα 
KWh προσ κατανάλωςθ, πιζηοντασ τα πλικτρα επιλογισ. Το Σφςτθμα ενεργοποιείται και θ αντλία 
τθσ γεϊτρθςθσ (START) λειτουργεί ζωσ το πζρασ των επιλεγμζνων μονάδων, οπότε και ςταματά 
αυτομάτωσ θ παροχι (STOP). 
Θ επικυμθτι διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ παροχισ (STOP), πριν το πζρασ των επιλεγμζνων 
μονάδων, γίνεται με τθν ειςαγωγι του ίδιου επαναφορτιηόμενου μζςου αποκικευςθσ με το 
οποίο ζγινε αρχικά θ ενεργοποίθςθ, όπου επιςτρζφεται το υπόλοιπο των μονάδων που δεν 
καταναλϊκθκαν. Μετά τθν διακοπι τθσ παροχισ το Σφςτθμα είναι ζτοιμο για τθν επόμενθ 
εντολι εκκίνθςθσ, μζςω τθσ ίδιασ ι άλλου μζςου. Σε περίπτωςθ απότομθσ διακοπισ (διακοπι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλπ) οι μονάδεσ παραμζνουν διακζςιμεσ ςτον Θλεκτρονικό Μετρθτι. 
Ο Θλεκτρονικόσ Μετρθτισ δεν μπορεί να δεχκεί άλλο επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ 
μζχρι το πζρασ των επιλεγμζνων μονάδων ι τθν ακφρωςθ από το προθγοφμενο 
επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ που ζδωςε εντολι για να ξεκινιςει θ αντλία τθσ 
γεϊτρθςθσ (START). 
Το κάκε επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ταυτόχρονα ςε 
περιςςότερουσ από ζναν Θλεκτρονικό Μετρθτι δθλαδι ςε περιςςότερα γεωγραφικά ςθμεία (ςε 
περιςςότερεσ αρδευτικζσ γεωτριςεισ). 
Το επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ φορτϊνεται με μονάδεσ μζςω του Φορτιςτι και του 
ειδικοφ Λογιςμικοφ (software) διαχείριςθσ, ςτθν αρμόδια υπθρεςία Διμου Αλμωπίασ (Αριδαία), 
όπου καταγράφεται θ ανάλογθ χρζωςθ του χριςτθ. 
Θ προμικεια κα οδθγιςει ςτθν ορκολογικι χριςθ των υδάτινων πόρων αφοφ ο κάκε 
καλλιεργθτθσ κα ζχει πλιρθ γνϊςθ του αρδευτικοφ χρόνου του μζςω τθσ καταγραφισ του 
χρόνου λειτουργίασ τθσ γεϊτρθςθσ. Θ παροφςα προμικεια κα ςυνοδευτεί με δράςεισ 
ενθμζρωςθσ των αγροτϊν (ςτα πλαίςια άλλθσ ςφμβαςθσ), κατά τισ οποίεσ κα καταρτιςτοφν για 
τον ςωςτό χρόνο/τρόπο άρδευςθσ, ϊςτε να μειωκεί θ αλόγιςτθ κατανάλωςθ νεροφ λόγω αυτισ 
τθσ χριςθσ.  
Θ παροφςα Ρρομικεια περιλαμβάνει και τθν  εγκατάςταςθ όλου του απαραίτθτου Εξοπλιςμοφ 
Θλεκτρονικισ Υδρολθψίασ Αρδευτικϊν Γεωτριςεων (Συςτιματοσ), δθλαδι των μετρθτϊν επί των 
γεωτριςεων και του λογιςμικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, ςε Γραφείο που κα υποδειχκεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, υπάρχουν περίπου: 
- 80 ςυνολικά Αρδευτικζσ Γεωτριςεισ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Εξαπλατάνου και 
- 120 ςυνολικά Αρδευτικζσ Γεωτριςεισ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Αριδαίασ 
οι οποίεσ είναι κυρίωσ βυκιηόμενεσ (υποβρφχιεσ αντλίεσ) αλλά και πομόνεσ (κατακόρυφεσ 
ςτροβιλοφόρεσ αντλίεσ). 
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Θ προμικεια περιλαμβάνει πιλοτικι εφαρμογι του ςυςτιματοσ (82 γεωτριςεισ) ςε επιλεγμζνα 
αγροκτιματα του Διμου με προτεραιότθτα ςτα αγροκτιματα εντόσ του δικτφου Natura2000. Τα 
αγροκτιματα αυτά κα υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
Συγκεκριμζνα, προβλζπονται: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

01 ΜΕΤΘΤΘΣ (ΜΕΧΙ 49 KW)     10 

02 ΜΕΤΘΤΘΣ (ΑΡΠ 50 ΕΩΣ 80 KW)   60 

03 ΜΕΤΘΤΘΣ (ΑΡΠ 81 ΕΩΣ 125 KW)  12 

04 ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΘ ΚΑΤΑ  880 

05 ΦΟΤΙΣΤΘΣ ΚΑΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΤΙΣΘΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ & 
∆ΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  1 

 
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ιδιαίτερα για τον Θλεκτρονικό Μετρθτι:  
- Τάςθ Λειτουργίασ 230V (50Hz), 
- Ρροςταςία από βραχυκυκλϊματα, κεραυνοφσ, υπερτάςεισ δικτφου, κλπ, 
- Οκόνθ LED/LCD, 
- Μεταλλικό γαλβανιςμζνο κουτί βαμμζνο με ειδικι βαφι, 
- Στεγανότθτα τουλάχιςτον IP65, 
- Αντοχι ςε κερμοκραςίεσ από -20oC ζωσ 50oC τουλάχιςτον, 
- Δυνατότθτα χριςθσ τουλάχιςτον 150 χριςτεσ (ανά Μετρθτι). 
Το επαναφορτιηόμενο μζςο αποκικευςθσ είναι μαγνθτικό ι θλεκτρονικό. 
Πλα τα προσ προμικεια αντικείμενα κα φζρουν τθ ςιμανςθ που απαιτεί το 
ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα και ειδικότερα τθν τοποκζτθςθ  ενόσ  pvc  αυτοκόλλθτου  με  
UV polishing, διαςτάςεων 5Χ8 εκατοςτά ςε κάκε αντικείμενο. Σε περίπτωςθ ανακεϊρθςθσ του 
ςχετικοφ οδθγοφ, κα ανακεωρθκοφν και οι προδιαγραφζσ ςιμανςθσ. 
Οι προμθκευτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω προμικεια: 
- κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ εκδοκζν ςτο όνομά του 
καταςκευαςτι από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με το οποίο να αποδεικνφεται θ 
ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ του παρακάτω προτφπου: πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 τθσ εταιρείασ καταςκευισ του 
εξοπλιςμοφ  
- κα πρζπει να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ISO 
9001:2015 του υπευκφνου που κα αναλάβει, βάςει ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
ςυμμετζχοντοσ, τθν εγκατάςταςθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν, ςχετικά με εγκατάςταςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ 
- κα πρζπει να προςφζρουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δυο ετϊν τουλάχιςτον.  
- κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 
14001:2008 ι  ISO 14001:2015.  

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Αριδαία,  19/07/2019 

 
ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ 

ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
Αριδαία,  19/07/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 
                    
                      ΜΘΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    
                                                                                                                                                                                         

 

Οι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα που ζκανε το τμιμα ςτισ 
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου ςε αντίςτοιχα είδθ και περιλαμβάνει και τθν τιμι 
μεταφοράσ/παράδοςθσ/τοποκζτθςθσ/εγκατάςταςθσ ςτθν οριςτικι κζςθ, των υπό 
προμικεια ειδϊν. 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Αριδαία,  19/07/2019 

 
ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ 

ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 

Αριδαία,  19/07/2019 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 

                    
                      ΜΘΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

Α/Α Είδοσ Μονάδα Μζτρηςησ 
Ποςό-
τητα 

Σιμή Μον.  
ςε € 

Προχπολογιςμόσ 
Χωρίσ Φ.Π.Α. 24% 

01 ΜΕΤΘΤΘΣ (ΜΕΧΙ 49 KW)     
Τεμάχιο 
(περιλαμβάνεται θ 
εγκατάςταςθ) 

10 898,00 8.980,00 

02 
ΜΕΤΘΤΘΣ (ΑΡΠ 50 ΕΩΣ 80 
KW)   

Τεμάχιο 
(περιλαμβάνεται θ 
εγκατάςταςθ) 

60 1.010,00 60.600,00 

03 
ΜΕΤΘΤΘΣ (ΑΡΠ 81 ΕΩΣ 125 
KW)  

Τεμάχιο 
(περιλαμβάνεται θ 
εγκατάςταςθ) 

12 1.085,00 13.020,00 

04 ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΘ ΚΑΤΑ  Τεμάχιο 880 15,00 13.300,00 

05 

ΦΟΤΙΣΤΘΣ ΚΑΤΩΝ - 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΤΙΣΘΣ -
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ & 
∆ΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Τεμάχιο 
(περιλαμβάνεται θ 
εγκατάςταςθ) 

 1 800,00 800,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 96.600,00 

Φ.Π.Α. 24% 23.184,00 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 119.784,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ: 09/2019 

 

Σίτλοσ: 
Τλοποίηςη τησ πράξησ wa-mbrella του 
προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο ςυγγραφήσ 
Με τθν παροφςα  προβλζπεται το ΤΜΘΜΑ 1: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΔΕΥΣΘ 
τθσ προμικειασ με τίτλο Υλοποίθςθ τθσ πράξθσ wa-mbrella του προγράμματοσ INTERREG 
IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Υποζργο 3 – Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ για τθν άρδευςθ και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of 
Almopia). 
 
Άρθρο 2ο :     Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).  

 Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α').  

 Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 τεφχοσ Α'). 

 Τθν ΥΡΑΣΥΔ 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (ΦΕΚ 1099Β/2016) με τίτλο «Σφςτθμα 
διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ 
ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» 

 Τθν από 20/12/2017 υπογραφείςα Συμφωνία Εταιρικισ Σχζςθσ του Διμου Αλμωπίασ με 
τθ  ΔΕΥΑΑ, το Διμο Νεγκότινο και τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Komunalec του Negotino.    

 Τθν από 02/04/2018 υπογραφείςα Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ (Subsidy 
Contract wa-mbrella - CN1 – SO2.3 – SC031) 

 Τθν 107/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν αποδοχι υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ  

 Τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2019 που προβλζπει πίςτωςθ 
149.646,80 € με ΚΑ 63.7341.0003 για τθν υλοποίθςθ του υποζργου (Τμθμα 1 και Τμιμα 
2). 

 
Άρθρο 3ο : Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι: 
α) Διακιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ  
β) Θ ΤΕΥΔ 
γ ) Θ Ειδικι ςυγγραφι Υποχρεϊςεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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δ)  Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
ε) Ο Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ 
 
Άρθρο 4ο :     Χρόνοσ εκτζλεςησ του ζργου 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ δυο μινεσ και όχι μετά τθ λιξθ τθσ πράξθσ wa-
mbrella (02 Φεβρουαρίου 2020). Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, 
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 
αρμοδίου οργάνου. Ενδεχόμενθ παράταςθ δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ αφξθςθ 
του οικονομικοφ αντικειμζνου. 
 
Άρθρο 5ο :     Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθ διεξαγωγι τθσ εργαςίασ και ευκφνεται για τθν 
ακρίβεια των ςτοιχείων και για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Επίςθσ 
υποχρεοφται να τθρεί τισ προδιαγραφζσ των δράςεων ενθμζρωςθσ/πλθροφόρθςθσ του 
προγράμματοσ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται κάκε φορά ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 
προγράμματοσ http://ipa-cbc-programme.eu 
 
Άρθρο 6ο :     Τποχρεώςεισ του εντολζα  
Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα  
για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ.  
 

Άρθρο 7ο :    Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ 
βίασ είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε 
φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ δεν είναι 
υπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του 
προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ 
ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί 
ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηςη τιμών  
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ .      
 
Άρθρο 9ο :     Σρόποσ πληρωμήσ 
Για τθν παροχι τθσ εν λόγω προμικειασ (Τμιμα 1), θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται 
ςε 119.784,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ 
εντολισ. Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου 
παροχισ υπθρεςιϊν του εντολοδόχου και ςφμφωνα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν.  
Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. 
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 
παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

http://ipa-cbc-programme.eu/
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Άρθρο 10ο :     Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 
Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 
φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Άρθρο 11ο : Επίλυςη διαφορών 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.         
 
 

 
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Αριδαία,  19/07/2019 
 

ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
Αριδαία,  19/07/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 
                    
                      ΜΘΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :  Απαιτήςεισ αςφαλείασ – Πρότυπα – Πιςτοποίηςη 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλοι οι μετρθτζσ φζρουν τθν ζνδειξθ CΕ. 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 του 
υπευκφνου που κα αναλάβει, βάςει ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
ςυμμετζχοντοσ, τθν εγκατάςταςθ των προςφερόμενων εξοπλιςμϊν, ςχετικά με 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ. 

 Συμμόρφωςθ με το πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 14001:2008 ι  
ISO 14001:2015.  
 

Άρθρο 2ο : Απαιτήςεισ από καταςκευαςτζσ, ειςαγωγείσ και αντιπροςώπουσ 

 Οι προμθκευτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω προμικεια κα πρζπει να 
προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ εκδοκζν ςτο όνομά του καταςκευαςτι 
από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ, με το οποίο να αποδεικνφεται θ 
ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ του παρακάτω προτφπου: 
Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 τθσ 
εταιρείασ καταςκευισ του εξοπλιςμοφ. 

 
Άρθρο 3ο: υμπληρωματικζσ απαιτήςεισ από τον ανάδοχο 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ (επί ποινι αποκλειςμοφ) ότι κα δφναται να προμθκεφει τα επί 
μζρουσ ανταλλακτικά ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ, τουλάχιςτον για 
δυο (2) χρόνια. Θ εν λόγω ςυντιρθςθ και προμικεια των απαραίτθτων 
ανταλλακτικϊν που τυχόν προκφψει δεν καλφπτεται από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει (επί ποινή αποκλειςμοφ) με τθν 
προςφορά του λεπτομερι περιγραφι και τεχνικά ζντυπα (prospectus) με 
απεικόνιςθ. Σε κάκε ζνα από τα παραπάνω ζντυπα είναι υποχρεωτικό ςτθ κζςθ του 
προςφερόμενου αντικειμζνου να αναγράφεται ο κωδικόσ αρικμόσ του και να 
διευκρινίηεται ο τφποσ που προςφζρεται με τρόπο μονοςιμαντο ζτςι ϊςτε να μθ 
δθμιουργείται καμία αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα του προςφερομζνου 
είδουσ.  

o Ειδικότερα, ςτθ λεπτομερι περιγραφι κα αναγράφονται:  
o α. Χϊρα προζλευςθσ - καταςκευισ,  
o β. Καταςκευαςτικόσ - Ρρομθκευτικόσ Οίκοσ,  
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Τλοποίηςη τησ πράξησ wa-mbrella του 
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o γ. Τφποσ ι μοντζλο προςφερομζνου. 
o Για τα προϊόντα που καταςκευάηει ο ίδιοσ ο διαγωνιηόμενοσ απαιτείται ο 

χαρακτθριςμόσ «καταςκευισ του εργοςταςίου μασ». 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να εκπαιδεφςει δυο ςτελζχθ του 
Διμου για τθν ορκι λειτουργία του εξοπλιςμοφ. 

 Κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2016, 2017, 2018 και το τρζχον ζτοσ, να ζχει εκτελζςει 
τουλάχιςτον μια ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ φψουσ 20.000,00 ευρϊ πλζον 
Φ.Ρ.Α. ςχετικισ με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςυνοδευόμενθ από ςυςτάςεισ ορκισ 
εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ (από δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα). 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει (επί ποινι αποκλειςμοφ) δείγματα 
ενόσ μετρθτι και μιασ επαναφορτιηόμενθσ κάρτασ, δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςτο πρωτόκολλο του 
Διμου. Τα δείγματα κα είναι τοποκετθμζνα ςε ςυςκευαςία ςφραγιςμζνθ με 
ευκρινϊσ αναφερόμενα τα ςτοιχεία του διαγωνιηομζνου. Θ Υπθρεςία ζχει δικαίωμα 
να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκι για τθν αντιπροςϊπευςθ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ είτε δεν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Θ 
Υπθρεςία είναι ο μόνοσ αρμόδιοσ για τθν αποδοχι των δειγμάτων. Θ αξία των 
δειγμάτων που κατατίκενται ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ βαρφνει 
τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν καταβάλλεται. Αντίγραφο δελτίου αποςτολισ των 
κατατεκειμζνων δειγμάτων προσ το Διμο, κακϊσ και αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 
κατάκεςθσ αυτϊν, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβλθκεί με τθν τεχνικι 
προςφορά. Θ επιςτροφι των δειγµάτων ςτον ςυµβαςιοφχο προµθκευτι κα γίνει 
µζςα ςε τριάντα (30) θµζρεσ από τθν παραλαβι των υπό προµικεια προϊόντων και 
τθν ολοκλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων µε ευκφνθ και µζριµνα του 
ίδιου.  

 
 
Άρθρο 4ο: Απαιτήςεισ υλικών των υπό προμήθεια ειδών – Ποιοτικά χαρακτηριςτικά - 
Σεχνικζσ περιγραφζσ του υπό προμήθεια εξοπλιςμοφ 

 Τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ 
να είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ιςονομία μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Για αυτό το λόγο, οι 
υποψιφιοι κα υποβάλλουν υπεφθυνη δήλωςη ςτθν οποία να δθλϊνεται: ότι οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερομζνων ειδϊν είναι ςφμφωνεσ και πλθροφν τα 
οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και τθσ Ειδικισ Συγγραφισ 
Υποχρεϊςεων ι αναφζρονται τα τυχόν ςθμεία διαφοροποίθςισ τουσ προκειμζνου 
να αξιολογθκοφν από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ. 

 

 
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Αριδαία,  19/07/2019 
 

ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
Αριδαία,  19/07/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 
                    
                      ΜΘΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

 


