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Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου 
Ασφαλείας Νερού ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης 
 
1ο Υποέργο / Τµήµα : Σύνταξη Γενικού 
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ∆ΕΥΑ 
Κατερίνης 
Κατερίνη,       -      -  2020 
Αριθµ. Πρωτ.   

 
( ΣΧΕ∆ΙΟ ) 

  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  €    ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) . 

 
Στην Κατερίνη σήµερα στις       –      – 2020   , ηµέρα                 ,  
µεταξύ του κ. ΧΧΧΧΧ ΨΨΨΨΨΨ  Προέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και  του κ.  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ   ,   κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧ  , οδός 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ,  συµφωνήθηκαν τα παρακάτω : 
 
Ο πρώτος µε την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπ’ όψη : 

 
Α. Τις  µε αριθµό ΧΧΧ / 2020  και ΨΨΨ / 2020   αποφάσεις του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης µε την οποία κατακυρώθηκε , στον κ. ΧΧΧΧΧΧ   
ΨΨΨΨΨΨ,  µετά και την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  , αλλά και 
τον έλεγχο των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών , το 1ο Υποέργο / 
Τµήµα , Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ∆ΕΥΑ 
Κατερίνης, της συνολικής µελέτης  µε τίτλο ''Σύνταξη Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού 
∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης'',η δηµοπρασία της οποίας  πραγµατοποιήθηκε στις    -     
-   2020 ,  συνολικού Προϋπολογισµού ολόκληρης της µελέτης 266.030,65€ 
προ  Φ.Π.Α. 24% .   
 
Αναθέτει στον κ. ΧΧΧΧΧΧΧ    ΨΨΨΨΨΨΨΨ , Ε.∆.Ε. , µε έδρα την οδό 
ΧΧΧΧΧΧΧΧ ,  ΨΨΨΨΨΨΨ  ,  την εκπόνηση  της µελέτης του 1ου 
Υποέργου / Τµήµατος : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master 
Plan) ∆ΕΥΑ Κατερίνης, της συνολικής µελέτης  µε τίτλο ''Σύνταξη 
Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου 
Ασφαλείας Νερού ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης'',  σύµφωνα µε τις τιµές και 
τους όρους του διαγωνισµού , τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  περί 
«∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»  ,  µε 
Προϋπολογισµό 1ου Υποέργου / Τµήµατος 54.313,35 € , µέσα σε 
προθεσµία  εννιά  ( 9 ) µηνών .  
 



Η συνολική συµβατική αξία εκπόνησης της µελέτης του του 1ου Υποέργου / 
Τµήµατος : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ∆ΕΥΑ 
Κατερίνης έργου µε Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σύµφωνα µε την προσφορά του 
αναδόχου στο ποσό των  ΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΨΨ €    το οποίο αναλύεται ως εξής :  
 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  :               :   ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  :               :   ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  :               :   ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
4. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ  :                                       ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  :                    ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ  :                    ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
                                                                                                      ---- 
 Σύνολο                             ΧΧΧΧΧΧΧ €  
 
 
5. Απρόβλεπτα :              ΚΚΚΚΚΚ € 
                                                                                                            
 Σύνολο           ΠΠΠΠΠΠΠ €  
 
7. Φ.Π.Α. 24% :               ΜΜΜΜΜ €  
                                                                                                        -- 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            ΤΤΤΤΤΤΤΤ €  
 
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Κεντρική 
Μακεδονία» 2014 – 2020 και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6131 - 12/12/2017, Κωδικός 
Πρόσκλησης: 079.6b, Α/Α ΟΠΣ: 2440 

Με την παρούσα µελέτη του 1ου Υποέργου / Τµήµατος : : Σύνταξη Γενικού 
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ∆ΕΥΑ Κατερίνης, προβλέπεται η 
συγκέντρωση στοιχείων από όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα 
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ σε µεσοπρόθεσµο και 
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, η κατάρτιση προγράµµατος κατάλληλων 
µέτρων προστασίας των πηγών υδροδότησης, η τεχνική περιγραφή 
προτεινόµενων έργων για την αναβάθµιση του υδροδοτικού συστήµατος και η 
οικονοµική ανάλυση, συµπεριλαµβανοµένης της τιµολόγησης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ύδρευσης, βάσει γενικών κανόνων κοστολόγησης και 
τιµολόγησης των υδάτων, στηριζόµενες στην αρχή της ανάκτησης κόστους 
ύδατος και φυσικών πόρων. Η σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(MASTERPLAN) ∆.Ε.Υ.Α.Κατερίνης, θα εκπονηθεί σε τρείς (3) φάσεις ως 
ακολούθως: 

Α’ ΦΑΣΗ: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
υδροδότησης 



Β’ ΦΑΣΗ: Προτάσεις και Πρόγραµµα υλοποίησης έργων αναβάθµισης 
υδροδοτικού συστήµατος 

Γ’ ΦΑΣΗ: Πρόταση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης 

Η Αµοιβή του Αναδόχου, θα πραγµατοποιηθεί µε τον παρακάτω τρόπο: 

1. ……………….έντοκη προκαταβολή …………..% του οικονοµικού 

αντικειµένου, έναντι εγγυητικής επιστολής, µε την υπογραφή της 

σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 1δ του Ν. 

4412/2016. 

2. Καταβολή ποσού 70% (ανακεφαλαιωτικά) του οικονοµικού αντικειµένου, 

µετά την υποβολή όλων των Φάσεων. 

3. Καταβολή επί πλέον ποσού 25% µε την έγκριση του αντικειµένου της 

µελέτης . Εφόσον το αντικείµενο της µελέτης δεν έχει εγκριθεί , µετά την 

παρέλευση διµήνου από τη υποβολή της , καταβάλλεται κατόπιν 

συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής  ποσό 10% του οικονοµικού 

αντικειµένου και το υπόλοιπο 15% , έως της συµπλήρωσης του 25% , µε 

την έγκρισή του .  

Τελική πληρωµή 

Μετά την οριστική παραλαβή της σύµβασης, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 5% 

του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 

 
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου του 1ου  
Υποέργου / Τµήµατος , ορίζεται ως σε  Εννιά ( 9 ) ΜΗΝΕΣ .  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 1ου Υποέργου / Τµήµατος  
ορίζεται σε  εξι ( 6 )  µήνες .   

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού µελετητικού 
αντικειµένου για το 1ο Υποέργο / Τµήµα , προκύπτει από τον χρόνο 
περαίωσης του αντικειµένου του Υποέργου / Τµήµατος , 
αφαιρουµένου του αντίστοιχου διαστήµατος που αναφέρεται σε 
χρόνους ελέγχων , διορθώσεων , συνεργασιών µε τον µελετητή κ.λ.π. 
για το κάθε ένα από τα παραπάνω Υποέργα / Τµήµατα . 

 

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 Νόµου. 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο Ανάδοχο. Εισπράττονται µέσω της 

πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε 

περίπτωση υποβολής ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που 

εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης. 



 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο καθ’ όλη τη 
διάρκεια  την εκτέλεσή της. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου και της ΕΥ∆ ΠΚΜ. 

 
 
Επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για προσκόµιση του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου του έργου , εντός ενός ( 1 ) µηνός από την 
υπογραφή της σύµβασης , και σε κάθε περίπτωση , πριν την υπογραφή της 
1ης πιστοποίησης .  
 
Στην Σύµβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία και µε 
την εξής σειρά ισχύος: 
 
α) Η ∆ιακήρυξη,  β) Η Οικονοµική Προσφορά , γ) Η Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου ,  δ) Η Ε.Σ.Υ. ,  ε) Το τεύχος τεχνικών ∆εδοµένων ,  στ) Το 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  :  

 
Την υπ’ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εγγυητική επιστολή , ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.                             
ποσού   ΨΨΨΨΨΨΨΨ  € , για την καλή εκπόνηση της µελέτης . .   
 
 
 Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε ( 5 )  αντίτυπα .   
 
 
 
 
 

Τίτλος 
Έργου / 

Προµήθειας 
/ 

Υπηρεσίας 
/ Μελέτης : 

''Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση 
Σχεδίου Ασφαλείας Νερού ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης'' 

 
1ο Υποέργο / Τµήµα : Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(Master Plan) ∆ΕΥΑ Κατερίνης 

 
 

Ανάδοχος: ΧΧΧΧΧΧΧΧ   ΨΨΨΨΨΨΨ ΑΦΜ: ΒΒΒΒΒΒ 
Απόφαση 
∆Σ µε Α∆Α 

ΨΨΨ/2018 
, Α∆Α : 

ΩΩΩΩΩΩΩ

Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

ΝΝΝΝΝΝΝ € Ποσοστό 
ΦΠΑ 

24% 



Ω 
Πρωτόκολλ

ο 
Σύµβασης 

ΧΧΧΧΧ/  - - 
2020 

Ηµεροµηνία 
Έναρξης 

-  - 
2020 

Ηµεροµην
ία Λήξης 

-    - 2020 

Κριτήριο 
ανάθεσης 

Χαµηλότερη τιµή Είδος 
∆ιαδικασίας 

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 

CPV  Κωδικός 
Προϋπολογισµο

ύ 

 
ΘΘΘΘΘΘΘΘ

Θ 

Ποσότητα 
Προµήθει

ας / 
Έργου / 
Υπηρεσία

ς / 
Μελέτης  

1 Μελέτη 

 

Οι Συµβαλλόµενοι 

 
 

1. ∆∆∆∆∆∆ ΓΓΓΓΓΓ 
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.Σ. 

 
 

2. ΧΧΧΧΧΧΧ  ΨΨΨΨΨΨ 
 

   


