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Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθμ. 21/2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α
Σήμερα την 01-11-2017 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.30 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ. 3781/25-10-2017 πρόσκλησης
του Προέδρου, που νόμιμα έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τα άρθρα 4 και 5 του Ν.1069/80 και το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της
ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, επειδή σε σύνολο 11 τακτικών
μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη του Συμβουλίου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Χρυσοχόου Αναστασία

Aπούσα

Μειμάρογλου Εμμανουήλ

Απών

Tσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ
Πόντικα Μαρία
Ναιτίδης Ιωάννης
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος

Απών

Δραμανίδου Νίκη

Aπούσα

Ταλιαντζή Σοφία
Ξενουδάκης Γεώργιος
Παχίδου Αναστασία
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος Μυτιληνός κήρυξε την
έναρξης της συνεδρίασης
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291/01-11-2017
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 251/2017
Απόφασης του ΔΣ με θέμα : Eγκριση αποδοχής δωρεάς «Προμήθεια-εγκατάσταση
Συστήματος Αύξησης χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διποτάμου-Αισύμης
Αλεξ/πολης», ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ευάγγελος Μυτιληνός παρουσιάζει στο ΔΣ της

ΔΕΥΑ τη σχετική εισήγηση του Γενικού Δντού της ΔΕΥΑΑ κ. Χρ. Κακαλή, η οποία
έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 251/07-09-2017 απόφασης του ΔΣ με
θέμα έγκριση σύμβασης αποδοχής δωρεάς της ΜΚΟ GWP-Med
Με τις από 13/10/2017 και 24/10/2017 επιστολές της η ΜΚΟ Global Water
Pertnership ζητά την τροποποίηση του κειμένου του προσχεδίου της σύμβασης που
είχε εγκριθεί με την 251/07-09-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, και έγκριση του
τελικού προσχεδίου με νέα απόφαση κατ’ ορθή επανάληψη της 251/07-09-2017.
Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αλλαγές στο προσχέδιο της σύμβασης είναι:
1) Στη σελ 2 του ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 18/2017 πρακτικού, αντί του αναγραφόμενου
"μεταξύ της Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) που
εκπροσωπείται νόμιμα από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα
και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης"
να τεθεί
"μεταξύ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία "Μεσογειακό
Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο
Ανάπτυξη" (MIO-ECSDE), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρρήστου 12, 10556
Αθήνα και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης",
2) Στη σελ 13 του ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 18/2017 πρακτικού, αντί του αναγραφόμενου
"Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Αποδέχεται τη δωρεά: «Προμήθεια -εγκατάσταση
Συστήματος Αύξησης χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διποτάμου-Αισύμης
Αλεξανδρούπολης» από την εταιρεία Global Water Partnership Mediterranean (GWPMed)"
να τεθεί
"Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Αποδέχεται τη δωρεά: «Προμήθεια -εγκατάσταση
Συστήματος Αύξησης χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διποτάμου-Αισύμης
Αλεξανδρούπολης», από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία
"Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την
Αειφόρο Ανάπτυξη" (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and
Sustainable Development, “MIO-ECSDE").
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3) Στην σελ. 13 του ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 18/2017 πρακτικού, αντί του αναγραφόμενου
“Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. Ευάγγελο Μυτιληνό για την
υπογραφή της σύμβασης δωρεάς και όλων των δικαιολογητικών-εγγράφων, που θα
απαιτηθούν για τη εν λόγω δωρεά”
Να τεθεί
“Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. Ευάγγελο Μυτιληνό να προβεί στην
υπογραφή της σύμβασης δωρεάς και όλων των δικαιολογητικών-εγγράφων, που θα
απαιτηθούν για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης δωρεάς, όπως τη δήλωση φόρου
δωρεάς ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για την υποβολή της οποίας στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. δύναται να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, καθώς και να
προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή”.
4) Να γίνει αλλαγή της ημερομηνίας στην παράγραφο 1, σειρά 4η από «29.03.2012»
σε «02.03.2015»

Παράλληλα να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, όπως άλλωστε
αναφέρεται και στο προσχέδιο της σύμβασης, να προβεί στην υπογραφή της
σύμβασης δωρεάς και όλων των δικαιολογητικών-εγγράφων, που θα απαιτηθούν για
τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης δωρεάς, όπως τη δήλωση φόρου δωρεάς ενώπιον
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για την υποβολή της οποίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύναται να
εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, καθώς και να προβεί σε κάθε
απαιτούμενη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή.
Για τους πιο πάνω λόγους και σε εφαρμογή της 251/7-9-2017 απόφασης του
ΔΣ της ΔΕΥΑΑ με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά, και
Έχοντας υπ’ όψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ A 107 - 31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις, άρθρο 10
παράγραφος ιε , Πόροι της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αποδοχής της δωρεάς της «Προμήθειας – Εγκατάστασης Συστήματος
Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου - Αισύμης
Αλεξανδρούπολης», μεταξύ της Global Water Partnership Mediterranean (GWPMed) που εκπροσωπείται νόμιμα από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα
και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης
1. Η προτεινόμενη σύμβαση δωρεάς είναι όντως δωρεά υπό τρόπο σύμφωνα με
το άρθρο 503 του Αστικού Κώδικα.
2. Το Πρόγραμμα «Νερό στην Πόλη», στο πλαίσιο του οποίου προτίθεται να
υπογράψει την εν λόγω σύμβαση δωρεάς ο Οργανισμός Global Water
Partnership Mediterranean (GWP-Med), υλοποιείται με πολύ αυστηρό
χρονοδιάγραμμα λόγω της φύσης της χρηματοδότησής του. Με τη σύμβαση
δωρεάς ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα διατεθεί στη ΔΕΥΑΑ
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3.
4.
5.
6.
7.

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και η τήρηση των όρων είναι απαραίτητη για
την επιτυχή και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση του έργου.
Κατά την κατάρτιση του προτεινόμενου σχεδίου σύμβασης έχουν ληφθεί υπ’
όψιν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και δεν ερμηνεύεται ως
άμεσος ή έμμεσος επηρεασμός αποφάσεων και ενεργειών της Δωρεοδόχου σε
σχέση και υπέρ των προϊόντων της και της εν γένει δραστηριότητάς της.
Η καταβολή του προβλεπόμενου στο νόμο φόρου δωρεάς λόγω της σύναψης
της παρούσας συνιστά υποχρέωση της Δωρεοδόχου, το σχετικό δε ποσό ρητά
ορίζεται ότι δεν θα καλυφθεί από την χορηγούμενη με την παρούσα δωρεά.
Ακολουθεί το κείμενο της Σύμβασης Δωρεάς .
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«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 886.600,00 »
Στην Αθήνα σήμερα στις ………………… (……..) του μηνός …………………..του
έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα …………., στο γραφείο μου που
βρίσκεται στην οδό…, εμφανίσθηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο … οι ικανοί και
μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:
Αφενός: ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΛΟΣ του …………………… και της ………………..,
(επάγγελμα) ………………., ο οποίος γεννήθηκε στ .. ………………….. την
…………….. και κατοικεί στ… ……………………….., οδός …………………. αρ.
……, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ……………. Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που
εκδόθηκε από τ… ……………….., με Α.Φ.Μ. ……………………. της Δ.Ο.Υ.
………, ο οποίος μου δήλωσε ότι στο παρόν δεν ενεργεί για τον εαυτό του, αλλά
παρίσταται και ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και για λογαριασμό της
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη»
(Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable
Development”, “MIO-ECSDE’), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρρήστου 12,
10556 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. ……………………. της Δ.Ο.Υ. ...…………………., η
οποία θα καλείται για συντομία στο παρόν «η δωρήτρια».
Και αφετέρου: ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ του …………………… και της
……………….., (επάγγελμα) ………………., ο οποίος γεννήθηκε στ ..
………………….. την …………….. και κατοικεί στ… ……………………….., οδός
…………………. αρ. ……, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ……………. Δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από τ… ……………….., με Α.Φ.Μ.
……………………. της Δ.Ο.Υ. ………, ο οποίος μου δήλωσε ότι στο παρόν δεν
ενεργεί για τον εαυτό του, αλλά παρίσταται και ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως
Πρόεδρος και για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης με έδρα το Δήμο Αλεξανδρούπολης, με
Α.Φ.Μ. ……………………. της Δ.Ο.Υ. ……………………………., η οποία θα
καλείται για συντομία στο παρόν «η δωρεοδόχος».
Συμφωνούνται τα εξής:
1. Με την με αριθμ. πρωτ. 2083/14.07.2015 επιστολή του Δημάρχου
Αλεξανδρούπολης και του Προέδρου της Δωρεοδόχου προς το Global Water
Partnership Mediterranean Regional Water Partnership (στο εξής GWP-Med), το
οποίο, εκπροσωπείται από τη Δωρήτρια, βάσει του από 02.03.2015 Ιδιωτικού
Συμφωνητικού (Host Institute Agreement for Regional Water Partnerships) μεταξύ
της Δωρήτριας, του ανωτέρω GWP-Med και του εδρεύοντος στη Σουηδία Global
Water Partnership Organisation, ζητήθηκε συνεργασία και η από κοινού διερεύνηση
χρηματοδοτικών μηχανισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση των
υφιστάμενων υποδομών του φράγματος του Διποτάμου και η ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδάτινων πόρων στο αστικό περιβάλλον του Δήμου
Αλεξανδρούπολης. Ακολούθως, με την από 03.09.2015 επιστολή προς το GWP-Med
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Δωρεοδόχος δήλωσαν την πρόθεσή τους να

ΑΔΑ: 67ΞΣΟΡΝΗ-Ζ7Χ

συμμετέχουν ως κύριοι εταίροι στην πρόταση Προγράμματος «Water for the City | Το
Νερό στην Πόλη», καθώς και ότι έχουν διερευνήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας
ελεύθερων επικαθήμενων και ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων για το φράγμα του
Διποτάμου, Ν. Έβρου, την οποία θεωρούν ως την βέλτιστη διαθέσιμη λύση
προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του φράγματος, καθώς θα επιτρέπει τη
συλλογή επιπλέον περίπου 1,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως, τα
οποία θα χρησιμοποιούνται από την Δωρεοδόχο για την ύδρευση της ευρύτερης
περιοχής της Αλεξανδρούπολης και όμορων περιοχών, μειώνοντας έτσι την άντληση
και χρήση των υπόγειων υδάτων. Με την ίδια επιστολή δηλώθηκε η πρόθεση
δέσμευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δωρεοδόχου να αναλάβουν όλες τις
απαραίτητες δράσεις για τη διοικητική και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
της Προμήθειας – Εγκατάστασης Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα
Φράγματος Διπόταμου-Αισύμης Αλεξανδρούπολης, να προκηρύξουν δημόσια
διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της υλοποίησης της περί ης ο λόγος προμήθειαςεγκατάστασης, να επιβλέπουν και να παρακολουθούν την πρόοδό υλοποίησής της,
καθώς και να αναπτύξουν και να οργανώσουν σε συνεργασία με το GWP-Med
σεμινάρια κατάρτισης για τα στελέχη της ΔΕΥΑΑ και άλλους επιλεγμένους εταίρους
στην Αλεξανδρούπολη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτων σε Αστικό
Περιβάλλον.
Με την με αριθμ. πρωτ. 4672/15.11.2016 επιστολή της Δωρεοδόχου ζητήθηκε από το
GWP-Med να αξιολογήσει την προοπτική δωρεάς προς τη Δωρεοδόχο τεχνικής
αξιολόγησης του φράγματος Διποτάμου Αλεξανδρούπολης με προοπτική την αύξηση
χωρητικότητας του ταμιευτήρα με τοποθέτηση ελεύθερα επικαθήμενων
θυροφραγμάτων στη στέψη του υπερχειλιστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ασφαλής εκτέλεση της σχετικής εγκατάστασης. Σε συνέχεια της από 25.11.2016
επιστολής της Δωρήτριας προς τη Δωρεοδόχο και των με αριθμ. πρωτ.
5426/21.12.2016 και 5449/22.12.2016 επιστολών της Δωρεοδόχου προς το GWPMed, ανατέθηκε από τη Δωρήτρια η εκπόνηση «Τεχνικής Αξιολόγησης του
Φράγματος Διποτάμου Αλεξανδρούπολης λόγω της αύξησης χωρητικότητας του
ταμιευτήρα με τοποθέτηση ελεύθερα επικαθήμενων θυροφραγμάτων στη στέψη του
υπερχειλιστή», με βάση τους όρους που τέθηκαν από τη Δωρεοδόχο. Η τεχνική
αξιολόγηση εκπονήθηκε στο πλαίσιο της χρηματόδοτησης που λαμβάνει η Δωρήτρια
από το Ίδρυμα της Coca-Cola για το Πρόγραμμα «Water for the City | Το Νερό στην
Πόλη» και σας απεστάλη την 1η Φεβρουαρίου 2017.
Από την με αριθμ. 143/10-5-2017 απόφαση του ΔΣ της Δωρεοδόχου, η οποία
τέθηκε υπ΄ όψιν της Δωρήτριας, προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
αποδοχής της δωρεάς της μελέτης και σύννομης θεώρησής της από τις Υπηρεσίες της
Δωρεοδόχου και ότι η εκπονηθείσα τεχνική αξιολόγηση, που θεωρήθηκε από τις
Υπηρεσίες της Δωρεοδόχου, ανέδειξε ως επιτρεπτή από πλευράς ασφαλούς
εκτέλεσης την σχετική εγκατάσταση ελεύθερα επικαθήμενων θυροφραγμάτων στη
στέψη του υπερχειλιστή του Φράγματος Διποτάμου Αλεξανδρούπολης.
2. Ήδη δια της παρούσας η Δωρήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προσφέρει στη Δωρεοδόχο ως δωρεά το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με τον
σχετικό προϋπολογισμό της για την κάλυψη της δαπάνης για την Προμήθεια –
Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος
Διπόταμου-Αισύμης Αλεξανδρούπολης, και μέχρι του συνολικού ποσού των
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οκτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (886.600,00
συμπεριλαμβανομένου στο ποσό αυτό του αναλογούντος Φ.Π.Α..

€),

3. Ρητά συμφωνείται ότι προϋπόθεση για την εκπλήρωση της ανωτέρω
υποχρέωσης της Δωρήτριας συνιστά η εκ μέρους της Δωρεοδόχου εκτέλεση των
παρακάτω ενεργειών:
α) η προώθηση της διαδικασίας προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή
του αναδόχου της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία,
β) η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο,
γ) η επίβλεψη της σύμβασης κατά την υλοποίησή της από τον ανάδοχο,
δ) η παραλαβή της εγκατάστασης μετά την τοποθέτηση των ελεύθερα επικαθήμενων
θυροφραγμάτων στη στέψη του υπερχειλιστή,
ε) η τακτική συντήρηση του συστήματος με βάση τις προδιαγραφές του και
στ) η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για την αντικατάσταση των ελεύθερα
επικαθήμενων θυροφραγμάτων όταν και εφόσον αυτά ανατρέπονται με βάση το
σχεδιασμό τους εντός χρονικού διαστήματος που δε θα ξεπερνάει τους τέσσερις (4)
μήνες από την ανατροπή τους.
4. Η Δωρεοδόχος οφείλει να προωθεί στη Δωρήτρια άμεσα και ειδικότερα
εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε επίσημη έγγραφη
επικοινωνία–αλληλογραφία της με τον Ανάδοχο, όπως και κάθε εκδιδόμενο έγγραφο
ή απόφαση οργάνου της, τα οποία σχετίζονται με την εν λόγω διαγωνιστική
διαδικασία και την εκτέλεση της σύμβασης που θα συνάψει με τον Ανάδοχο, όπως
και τη σύμβαση προμήθειας-εγκατάστασης που θα συναφθεί. Υπεύθυνος για την
κατά τα ανωτέρω εκ μέρους της Δωρεοδόχου ενημέρωση ορίζεται ο Γενικός
Διευθυντής, ο οποίος θα αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Δωρήτριας secretariat@gwpmed.org από την ηλεκτρονική διεύθυνση
της Δωρεοδόχου gendirector@deyaalex.gr και το τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπικό
2551031398.
5. Η δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη δημοσίευση
της σχετικής προκήρυξης της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας εντός τριάντα (30)
ημερών από την λήψη επιστολής της Δωρήτριας, η οποία θα επιδοθεί στη Δωρεοδόχο
με δικαστικό επιμελητή, με συνημμένα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και με την
οποία θα ενημερώνεται η Δωρεοδόχος ότι συστήθηκε λογαριασμός εγγυήσεων σε
τράπεζα επιλογής της Δωρήτριας, με δικαιούχο τη Δωρεοδόχο, στον οποίο θα
κατατεθεί το ποσό της δωρεάς, το οποίο θα αποδεσμεύεται υπέρ της Δωρεοδόχου
μόνο κατόπιν έγκρισης της Δωρήτριας.
6. Εφ’ όσον υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συσταθεί ο ως άνω τραπεζικός
λογαριασμός εγγυήσεων, παρά δε ταύτα δεν δημοσιευθεί η απαιτούμενη προκήρυξη
εντός της κατά τα ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας ή ο προκηρυχθείς δημόσιος
διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος ή για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί σύμβαση με
ανάδοχο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, το σύνολο
του δεσμευμένου στον εν λόγω λογαριασμό ποσού θα αποδοθεί στη Δωρήτρια,
κατόπιν εκ μέρους της σχετικής έγγραφης αίτησής της προς την τράπεζα,
συνοδευόμενης από τα σχετικά έγγραφα που θα έχει εκδώσει η Δωρεοδόχος ως
αναθέτουσα αρχή, τα οποία θα τεκμηριώνουν τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η
Δωρεοδόχος δεν προσκομίσει στην Δωρήτρια τα ανωτέρω έγγραφα τεκμηρίωσης
εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν δύναται να υπερβεί τις 30 ημέρες από την
υποβολή σχετικής αίτησης της Δωρήτριας προς την Δωρεοδόχο, επιδιδόμενης στην

ΑΔΑ: 67ΞΣΟΡΝΗ-Ζ7Χ

τελευταία με δικαστικό επιμελητή, η τελευταία δύναται να υποβάλει την ανωτέρω
αίτηση προς την τράπεζα προκειμένου για την υπέρ της Δωρήτριας αποδέσμευση του
ποσού της δωρεάς, επικαλούμενη έναν από τους ανωτέρω λόγους που δικαιολογούν
την αποδέσμευση αυτή, χωρίς η αίτηση αυτή να συνοδεύεται από τα ανωτέρω
έγγραφα τεκμηρίωσης της Δωρεοδόχου ως αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση
αυτή, η τράπεζα υποχρεούται να αποδεσμεύσει υπέρ της Δωρήτριας το σύνολο του
κατατεθέντος στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εγγυήσεων ποσού.
7. α) Στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμών εγγυήσεων θα κατατεθεί το
σύνολο του ποσού που δύναται να αποδοθεί ως δωρεά, ήτοι ποσό οκτακοσίων
ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (886.600,00 €). Κατά την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ της Δωρεοδόχου και του αναδόχου που θα επιλεγεί ύστερα από
την ολοκλήρωση της προκηρυχθείσας δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, η
Δωρεοδόχος θα λάβει από τον αντισυμβαλλόμενό της ανάδοχο, βάσει ρητά
προβλεπόμενου όρου της προκήρυξης και της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ. Το ποσό που
τυχόν θα περιέλθει στην Δωρεοδόχο λόγω κατάπτωσης της ως άνω εγγυητικής
επιστολής, υποχρεούται η Δωρεοδόχος να μεταφέρει στον με ΙΒΑΝ GR40 0140
1770 1770 0232 0003 330 και SWIFT CODE CRBAGRAAXXX Τραπεζικό
λογαριασμό της Δωρήτριας, με Δικαιούχο το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο οποίος τηρείται
στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.», εντός τριάντα
(30) ημερών από την είσπραξή του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και πάντως εντός έξι (6) μηνών, από την κατά
τα ανωτέρω κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, η Δωρεοδόχος δεν έχει
εισπράξει το ανωτέρω ποσό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκδικήσει δικαστικά
την απόδοσή του εντός ενός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των έξι
μηνών, ενημερώνοντας εγγράφως τη Δωρήτρια σε κάθε στάδιο της δικαστικής
διαδικασίας. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής διεκδίκησης, η
Δωρεοδόχος οφείλει, να μεταφέρει στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της
Δωρήτριας το υπέρ της επιδικασθέν ποσό μετά των επιδικασθέντων τόκων εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την είσπραξή τους. Σε περίπτωση που η
Δωρεοδόχος παραλείψει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση
του ανωτέρω ποσού εντός της ως άνω προθεσμίας, οφείλει να αποδώσει η ίδια το
ποσό που κατέπεσε υπέρ της στη Δωρήτρια, διατηρώντας το δικαίωμα δικαστικής
διεκδίκησής του είτε από τον ανάδοχο είτε από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που
εξέδωσε την ως άνω εγγυητική επιστολή.
β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης, η Δωρεοδόχος δύναται να προβεί σε αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης
τυχόν βλάβης ή κακοτεχνίας της εγκατάστασης αξιοποιώντας το ποσό ή μέρος του
ποσού που έλαβε από την κατάπτωση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, υπό την
προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές αφενός δεν δύνανται να εκτελεστούν από τον
Ανάδοχο ή αρνείται ο Ανάδοχος να τις εκτελέσει αφετέρου είναι απαραίτητες για την
λειτουργία της εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή η Δωρεοδόχος δεν θα
υποχρεούται να μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό
της Δωρήτριας λόγω κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, κατά
το μέρος που αυτό καλύπτεται από σχετικά τιμολόγια που αφορούν στο κόστος των
σχετικών υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση συγκεκριμένων βλαβών ή
κακοτεχνιών της, τα οποία (τιμολόγια) οφείλει να αποστείλει στη Δωρήτρια.
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Πρόσθετη προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση συγκεκριμένων
βλαβών ή κακοτεχνιών της εγκατάστασης συνιστά η εκ μέρους της Δωρεοδόχου
έγγραφη ενημέρωση της Δωρήτριας για την ανάγκη αποκατάστασής τους και η από
την Δωρήτρια, δια ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, διενέργεια σχετικής
αυτοψίας προκειμένου για την έγγραφη έγκριση της ανάγκης αποκατάστασης βλαβών
και κακοτεχνιών, πριν την εκτέλεσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμοστέα
τυγχάνει η πρόβλεψη της ανωτέρω παρ. 7. α), το δε ποσό που έχει καταπέσει οφείλει
να αποδοθεί στη Δωρήτρια.
8. Η σύμβαση μεταξύ της Δωρεοδόχου και του Αναδόχου θα προβλέπει
τρία επιμέρους στάδια υλοποίησης, στα οποία θα αντιστοιχούν τρία στάδια
καταβολής της αμοιβής του αναδόχου σύμφωνα με το συμβατικό τίμημα που θα
προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. Ειδικότερα:
α) 1ο στάδιο υλοποίησης: το πρώτο στάδιο υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας –
εγκατάστασης αφορά στον σχεδιασμό της και θα ολοκληρωθεί με την παράδοση από
τον ανάδοχο του τεύχους υπολογισμών και των αναλυτικών κατασκευαστικών
σχεδίων. Η αμοιβή του αναδόχου μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω πρώτης φάσης,
αφού ελεγχθούν και υπογραφούν τα παραδοτέα από την Αναθέτουσα Αρχή, θα
ανέρχεται στο 40% του συμβατικού τιμήματος, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,
β) 2ο στάδιο υλοποίησης: το δεύτερο στάδιο υλοποίησης θα ολοκληρωθεί με τη
διενέργεια δοκιμών, την παράδοση Έκθεσης Δοκιμών και την παράδοση των
αποδεικτικών βιομηχανοποίησης των θυροφραγμάτων. Η αμοιβή του αναδόχου μετά
την ολοκλήρωση της εν λόγω δεύτερης φάσης, αφού υπογραφούν τα σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής και πρωτόκολλα θεματοφυλακής μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου, θαανέρχεται στο 30% του συμβατικού τιμήματος, πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ,
γ) 3ο στάδιο υλοποίησης: το τρίτο στάδιο υλοποίησης θα ολοκληρωθεί με τη
μεταφορά των θυροφραγμάτων στο φράγμα, την εγκατάστασή τους και την
παράδοση του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης. Η αμοιβή του αναδόχου
μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω τρίτης φάσης θα ανέρχεται στο υπολειπόμενο
30% του συμβατικού τιμήματος, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
9. Μετά την ολοκλήρωση εκάστου των ανωτέρω σταδίων υλοποίησης από
τον Ανάδοχο, η Δωρεοδόχος οφείλει, ως Αναθέτουσα Αρχή, διαπιστώνοντας ότι
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδώσει, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων
ημερών στην περίπτωση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου υλοποίησης και
τριάντα (30) ημερών στην περίπτωση του τρίτου σταδίου υλοποίησης από την
σχετική ενημέρωσή της από τον Ανάδοχο, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το
οποίο (πρωτόκολλο) οφείλει να κοινοποιήσει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την έκδοσή του, στην Δωρήτρια με έγγραφη επιστολή της, η οποία θα της
επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή. Η Δωρήτρια εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την παραλαβή της ανωτέρω επιστολής οφείλει να αποδεσμεύσει υπέρ της
Δωρεοδόχου από τον συσταθέντα λογαριασμό εγγυήσεων το ποσό του συμβατικού
τιμήματος που αντιστοιχεί σε έκαστο των σταδίων υλοποίησης όπως αυτό
καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 8, με μέγιστο ποσό ανά δόση αυτό που
αντιστοιχεί στον καταμερισμό των ποσοστών βάσει του συνολικού ποσού της
δωρεάς, ήτοι τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ
(354.640 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το πρώτο στάδιο υλοποίησης,
διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (265.980 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το δεύτερο στάδιο υλοποίησης και διακόσιες
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εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (265.980 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για το τρίτο στάδιο υλοποίησης, ενημερώνοντας σχετικώς την Δωρεοδόχο
με έγγραφη επιστολή της, η οποία θα της επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή και στην
οποία θα επισυνάπτεται το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Το ποσό αυτό η
Δωρεοδόχος οφείλει να εκταμιεύσει και καταβάλει στον ανάδοχο εντός πέντε
εργασίμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω επιστολής της Δωρήτριας.
10. Μετά την καταβολή από τη Δωρήτρια εκάστου των ανωτέρω ποσών
προς τη Δωρεοδόχο, η τελευταία θα εκδίδει και θα αποστέλλει στη Δωρήτρια
σχετικό γραμμάτιο είσπραξης, με το οποίο θα βεβαιώνεται η κατά τα ανωτέρω
είσπραξη εκ μέρους της του αντίστοιχου ποσού της δωρεάς καθώς και αποδεικτικό
της αντίστοιχης καταβολής προς τον ανάδοχο. Τόσο το ανωτέρω γραμμάτιο
είσπραξης όσο και το αποδεικτικό της καταβολής προς τον Ανάδοχο, θα
αποστέλλονται στη Δωρήτρια εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
καταβολή του εκάστοτε ποσού προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε
καταβολή ποσού προς τον ανάδοχο υπολείπεται, για οποιοδήποτε λόγο, του ποσού
που έχει αποδεσμευθεί από το λογαριασμό εγγυήσεων υπέρ της Δωρεοδόχου, η
Δωρεοδόχος υποχρεούται σε επιστροφή προς τη Δωρήτρια του πλεονάζοντος ποσού
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της έγγραφης επιστολής
του Άρθρου 9. Η επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού θα γίνει στο λογαριασμό που
αναφέρεται στο Άρθρο 7.
11. α) Η Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβλέψει στα
έγγραφα της σύμβασης την υποχρέωση του Αναδόχου να παράσχει εγγύηση καλής
λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν θα ανακύψουν ή
των ζημιών που θα προκληθούν από δυσλειτουργία της εν λόγω προμήθειαςεγκατάστασης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία θα καλύπτει
χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου
σταδίου υλοποίησής της. Με την ανωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας θα
καλύπτεται ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος. Το
ποσό που τυχόν θα περιέλθει στην Δωρεοδόχο λόγω κατάπτωσης της ως άνω
εγγύησης καλής λειτουργίας, υποχρεούται η Δωρεοδόχος να μεταφέρει στον με
ΙΒΑΝ GR40 0140 1770 1770 0232 0003 330 και SWIFT CODE CRBAGRAAXXX
Τραπεζικό λογαριασμό της Δωρήτριας, με Δικαιούχο το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο
οποίος τηρείται στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.
…», εντός τριάντα (30) ημερών από την είσπραξή του. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και πάντως εντός έξι
(6) μηνών, από την κατά τα ανωτέρω κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, η
Δωρεοδόχος δεν έχει εισπράξει το ανωτέρω ποσό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
διεκδικήσει δικαστικά την απόδοσή του εντός ενός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας των έξι μηνών, ενημερώνοντας εγγράφως τη Δωρήτρια σε κάθε στάδιο
της δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανωτέρω δικαστικής
διεκδίκησης, η Δωρεοδόχος οφείλει, να μεταφέρει στον ανωτέρω τραπεζικό
λογαριασμό της Δωρήτριας το υπέρ της επιδικασθέν ποσό μετά των επιδικασθέντων
τόκων εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την είσπραξή τους. Σε περίπτωση που η
Δωρεοδόχος παραλείψει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση
του ανωτέρω ποσού εντός της ως άνω προθεσμίας, οφείλει να αποδώσει η ίδια το
ποσό που κατέπεσε υπέρ της στην Δωρήτρια, διατηρώντας το δικαίωμα δικαστικής
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διεκδίκησής του είτε από τον ανάδοχο είτε από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που
εξέδωσε την ως άνω εγγυητική επιστολή.
β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει κατάπτωσης της εγγύησης καλής λειτουργίας
επειδή κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας ο Ανάδοχος δεν προέβη στην
προβλεπόμενη συντήρηση και στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης με τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης, η Δωρεοδόχος δύναται να προβεί στην απαιτούμενη συντήρηση και στην
αποκατάσταση οποιασδήποτε σχετικής βλάβης αξιοποιώντας το ποσό ή μέρος του
ποσού που έλαβε από την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην
περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεούται να μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον ανωτέρω
τραπεζικό λογαριασμό της Δωρήτριας λόγω κατάπτωσης της εγγύησης καλής
λειτουργίας, κατά το μέρος που το ποσό αυτό καλύπτεται από σχετικά τιμολόγια που
αφορούν στο κόστος των σχετικών υλικών και εργασιών για τη συντήρηση της
εγκατάστασης ή την αποκατάσταση συγκεκριμένων βλαβών της, τα οποία
(τιμολόγια) οφείλει να αποστείλει στη Δωρήτρια. Πρόσθετη προϋπόθεση για την
κατά τα ανωτέρω συντήρηση της εγκατάστασης ή την αποκατάσταση συγκεκριμένων
βλαβών της συνιστά η εκ μέρους της Δωρεοδόχου έγγραφη ενημέρωση της
Δωρήτριας για την ανάγκη συντήρησης της εγκατάστασης ή αποκατάστασης
συγκεκριμένων βλαβών της και η από την Δωρήτρια, δια ειδικά εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου της, διενέργεια σχετικής αυτοψίας προκειμένου για την έγγραφη
έγκριση της ανάγκης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, πριν την εκτέλεσή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμοστέα τυγχάνει η πρόβλεψη της ανωτέρω παρ. 11.
α), το δε ποσό που έχει καταπέσει οφείλει να αποδοθεί στη Δωρήτρια.
12. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω αποδέσμευση υπέρ της
Δωρεοδόχου των απαιτούμενων για την εξόφληση του αναδόχου ποσών, καθώς και
για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και της εγγύησης
καλής λειτουργίας, συνιστά ο εκ μέρους της Δωρήτριας, μέσω ειδικά
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, έλεγχος της υλοποίησης κάθε συγκεκριμένου
σταδίου της σύμβασης της Δωρεοδόχου με τον Ανάδοχο, καθώς και η επιβεβαίωση
ότι είτε δεν ανέκυψαν είτε ανέκυψαν αλλά αποκαταστάθηκαν από τον Ανάδοχο
ελαττώματα ή ζημιές κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των
εγκατασταθέντων θυροφραγμάτων, συμφώνως προς τους όρους της σύμβασης, της
περιβαλλοντικής και λοιπής διοικητικής αδειοδότησης της εν λόγω προμήθειαςεγκατάστασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής προκήρυξης. Προς τούτο,
ο κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπος της Δωρήτριας θα βεβαιώνει
εγγράφως ότι το κάθε στάδιο της σύμβασης υλοποιήθηκε ή θα προβαίνει σε
παρατηρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν από την Δωρεοδόχο,
προκειμένου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής.
13. Καθ’ όλα τα ανωτέρω στάδια υλοποίησης ο ανωτέρω εξουσιοδητηθείς
εκπρόσωπος της Δωρήτριας θα ενημερώνεται από την τελευταία και θα καλείται να
προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο. Προς τούτο, η Δωρήτρια ορίζει ως υπεύθυνο για
την σχετική επικοινωνία με την Δωρεοδόχο τον Εκτελεστικό της Διευθυντή του
GWP-Med, ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@gwpmed.org, τηλεφωνικός αριθμός
2103247267, στον οποίο η Δωρεοδόχος θα προωθεί με επιστολές της στην
ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@gwpmed.org κάθε σχετικό έγγραφο ή
πληροφορία, που έλαβε από τον Ανάδοχο, τα οποία απαιτούνται για τον κατά τα
ανωτέρω έλεγχο της υλοποίησης κάθε συγκεκριμένου σταδίου της εν λόγω
προμήθειας-εγκατάστασης. Αντίστοιχα, η Δωρεοδόχος ορίζει ως υπεύθυνο για την
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ανωτέρω επικοινωνία με την Δωρήτρια τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα
αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δωρήτριας
secretariat@gwpmed.org από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Δωρεοδόχου
gendirector@deyaalex.gr και το τηλέφωνο και τηλεομοιοτυπικό 2551031398.
Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο ανωτέρω, για λογαριασμό της Δωρήτριας,
έλεγχος, η Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει στην σχετική
προκήρυξη και σύμβαση όρο, βάσει του οποίου ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’
έκαστο των ανωτέρω σταδίων υλοποίησης να ενημερώνει λεπτομερώς την
Δωρεοδόχο για την εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης.
14. Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα ανωτέρω για λογαριασμό της Δωρήτριας
έλεγχος της υλοποίησης κάθε συγκεκριμένου σταδίου της εν λόγω προμήθειαςεγκατάστασης μέσω του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου της, όπως
και η μετά από αυτοψία του τελευταίου χορήγηση των προβλεπόμενων στις παρ. 7β
και 11β εγκρίσεων, αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξασφάλιση του σκοπού της
συμφωνούμενης με την παρούσα δωρεάς. Ρητά δε συνομολογείται ότι η Δωρήτρια
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες της Δωρεοδόχου, του Αναδόχου, των
προστηθέντων τους ή τρίτων, οι οποίες θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης μεταξύ της Δωρεοδόχου και του Αναδόχου ή την, μετά την ολοκλήρωσή
της,
λειτουργία του εγκαταστηθέντος Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας
Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου-Αισύμης Αλεξανδρούπολης, προεχόντως δε
ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση εργατικού ή άλλου είδους ατυχήματος ή
σωματικής βλάβης τρίτων ως συνέπεια της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ της
Δωρεοδόχου και του Αναδόχου ή τη, μετά από την ολοκλήρωσή της, λειτουργία του
ανωτέρω δωρηθέντος συστήματος.
15. Σε περίπτωση για οποιοδήποτε λόγο υπέρβασης του συμβατικού
προϋπολογισμού της προμήθειας-εγκατάστασης, η Δωρήτρια δεν αναλαμβάνει καμία
απολύτως υποχρέωση για οποιαδήποτε πρόσθετη καταβολή, η οποία θα βαρύνει
αποκλειστικώς τη Δωρεοδόχο.
16. Εφόσον η συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης
υπολείπεται του κατατεθέντος στον λογαριασμό εγγυήσεων ποσού, το υπερβάλλον
του συμβατικού τιμήματος ποσό θα περιέλθει στη Δωρήτρια. Προς τούτο, αρκεί η
σχετική αίτηση-δήλωσή της προς την τράπεζα, στην οποία τηρείται ο εν λόγω
λογαριασμός εγγυήσεων. Στην ως άνω αίτηση-δήλωση θα επισυνάπτεται η
υπογραφείσα μεταξύ της Δωρεοδόχου και του Αναδόχου σύμβαση, από την οποία θα
προκύπτει η συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης, ώστε να
τεκμηριώνεται το αίτημα της Δωρήτριας προς την τράπεζα. Από το υπερβάλλον αυτό
ποσό θα καλυφθούν τα αναλογούντα για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης έξοδαπρομήθειες της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός εγγυήσεων,
σε περίπτωση δε που το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την εξόφληση των υποχρεώσεων
προς την τράπεζα, οι τελευταίες θα καλυφθούν με δαπάνη της Δωρήτριας.
17. Εν όψει του προληπτικού ελέγχου της νομιμότητας της σύμβασης από
το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4129/2013, η
Δωρεοδόχος υποχρεούται να καταθέσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
έκδοση κατακυρωτικής απόφασης της διαγωνιστικής διαδικασίας πλήρη φάκελο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η
εκδοθησόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξη, οφείλει να κοινοποιηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@gwpmed.org της Δωρήτριας υπόψη του
Εκτελεστικού Διευθυντή του GWP-Med μέχρι την επομένη ημέρα από την
κοινοποίησή της με τηλεομοιοτυπία από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη Δωρεοδόχο,

ΑΔΑ: 67ΞΣΟΡΝΗ-Ζ7Χ

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 σε συνδυασμό με αυτήν του άρθρου 35
παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 4129/2013. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου
και της Δωρεοδόχου οφείλει να λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την κατά τα
ανωτέρω κοινοποίηση της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία θα
εγκρίνεται ως νόμιμη η διαδικασία ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης κατά τον
σχετικώς διενεργηθέντα προληπτικό έλεγχο νομιμότητας. Σε περίπτωση έκδοσης
Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία θα παρακωλύεται η υπογραφή της
σύμβασης για λόγους νομιμότητας, το ποσό που θα παραμένει δεσμευμένο στον
τραπεζικό λογαριασμό εγγυήσεων θα αποδίδεται στη Δωρήτρια, κατόπιν εκ μέρους
της σχετικής έγγραφης αίτησης προς την τράπεζα, στην οποία θα τηρείται ο ανωτέρω
λογαριασμός εγγυήσεων. Στην ανωτέρω αίτηση της Δωρήτριας θα επισυνάπτεται η
σχετική Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
18. Κατ’ εξαίρεση, εφ’ όσον η δημόσια διαγωνιστική διαδικασία κηρυχθεί
άγονη ή για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού
σε Ανάδοχο, η Δωρήτρια δύναται με επιστολή της προς τη Δωρεοδόχο, επιδιδόμενη
με δικαστικό επιμελητή, να τάξει νέα τριακονθήμερη προθεσμία προκειμένου για την
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την δημοσίευση νέας προκήρυξης Στην
περίπτωση αυτή για την κίνηση της νέας προθεσμίας ισχύουν αντίστοιχα οι ανωτέρω
προβλέψεις για την κίνηση της αρχικής. Αντίστοιχη δυνατότητα επανεκκίνησης της
διαδικασίας θα έχει η Δωρήτρια σε περίπτωση που οι τυχόν εντοπισθείσες από το
Ελεγκτικό Συνέδριο πλημμέλειες, ως λόγος που παρακωλύει την υπογραφή της
σύμβασης, δύναται να αρθούν, ή εφόσον, παρά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
των τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης για την υπογραφή της
σύμβασης με τον Ανάδοχο, διαφαίνεται, κατά την αποκλειστική κρίση της
Δωρήτριας, ως δυνατή η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για υπογραφή της
ανωτέρω σύμβασης, ανεξαρτήτως των αιτίων της καθυστέρησης, οπότε στην
περίπτωση αυτή η Δωρήτρια θα δύναται να θέσει νέα σχετική αποκλειστική
προθεσμία με επιστολή της προς τη Δωρεοδόχο, επιδιδόμενη στην τελευταία με
δικαστικό επιμελητή.
19. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια της Δωρεοδόχου ως
Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών οργάνων που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με
την ορθή εκτέλεσης της σύμβασης με τον Ανάδοχο, ως τέτοια δε ενδεικτικά
αναφέρεται η επιβολή ποινικής ρήτρας ή προστίμου συμψηφιζόμενου με την αμοιβή
του αναδόχου, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της οφειλόμενης στον Ανάδοχο
αμοιβής, η Δωρεοδόχος οφείλει να ενημερώνει σχετικώς την Δωρήτρια, η τελευταία
δε, οφείλει να αποδώσει στην Δωρεοδόχο μόνο το ποσό που δικαιούται να εισπράξει
ο Ανάδοχος.
20. Η Δωρεοδόχος ως Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, σε περίπτωση μη
ομαλής εξέλιξης της σύμβασής της με τον Ανάδοχο, να διεκδικήσει και δικαστικώς
από τον τελευταίο την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, όπως τούτο θα έπραττε, αν η
αμοιβή του Αναδόχου δεν προερχόταν από την συμφωνούμενη με την παρούσα
δωρεά αλλά καλυπτόταν από τον προϋπολογισμό της. Το ποσό δε της αποζημίωσης
που τυχόν θα επιδικαστεί υπέρ της και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην
συμφωνούμενη με την παρούσα δωρεά, εντόκως υπολογιζόμενου από την καταβολή
της τελευταίας, οφείλει να το αποδώσει στην Δωρήτρια εντός 30 ημερών από την
είσπραξή του, δια της κατάθεσής του στον με ΙΒΑΝ GR40 0140 1770 1770 0232
0003 330 και SWIFT CODE CRBAGRAAXXX Τραπεζικό λογαριασμό της
Δωρήτριας, με Δικαιούχο το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον
τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο οποίος τηρείται στην τραπεζική εταιρεία
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με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.». Εφόσον η Δωρεοδόχος παραλείψει να
προβεί στην κατά τα ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης, ρητά συμφωνείται
ότι η παράλειψη της αυτή θα συνιστά λόγο ανάκλησης της συμφωνούμενης με την
παρούσα δωρεάς, λόγω της οποίας η Δωρεοδόχος θα υπέχει υποχρέωση επιστροφής
στην Δωρήτρια του συνολικά αποδοθέντος από αυτήν ποσού σε εκτέλεση της
παρούσας, εντόκως από της καταβολής του.
Αντίστοιχα, λόγο ανάκλησης της συμφωνούμενης με την παρούσα δωρεάς,
ο οποίος γεννά σε βάρος της Δωρεοδόχου την υποχρέωση επιστροφής στην Δωρήτρια
του συνολικά αποδοθέντος από αυτήν ποσού σε εκτέλεση της παρούσας, εντόκως από
της καταβολής του, συνιστά η μη υλοποίηση ή η πλημμελής υλοποίηση του
αντικειμένου της συμφωνούμενης με την παρούσα δωρεάς λόγω της μη εκπλήρωσης
ή της πλημμελούς εκπλήρωσης των βάσει του νόμου υποχρεώσεων της Δωρεοδόχου
ή των λοιπών οργάνων που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την εκτέλεσης της
σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση η Δωρήτρια επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της
έναντι της Δωρεοδόχου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης
των όρων της παρούσας, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει στην περίπτωση που η εν
λόγω προμήθεια-εγκατάσταση δεν υλοποιηθεί ή υλοποιηθεί πλημμελώς.
21. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και δεν ερμηνεύεται
ως άμεσος ή έμμεσος επηρεασμός αποφάσεων και ενεργειών της Δωρεοδόχου σε
σχέση και υπέρ των προϊόντων της και της εν γένει δραστηριότητάς της.
22. Η καταβολή του προβλεπόμενου στο νόμο φόρου δωρεάς λόγω της σύναψης της
παρούσας συνιστά υποχρέωση της Δωρεοδόχου, το σχετικό δε ποσό ρητά ορίζεται ότι
δεν θα καλυφθεί από την χορηγούμενη με την παρούσα δωρεά.
23. Η Δωρήτρια δια της παρούσας συναινεί στην επεξεργασία των
δεδομένων της προσωπικού χαρακτήρα και επιπροσθέτως δηλώνει ότι έχει λάβει
γνώση της υποχρέωσης ανάρτησης της επωνυμίας της, του ποσού της δωρεάς και της
παρούσας σύμβασης στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει
των προβλέψεων του ν. 3861/2010.
24. Η Δωρήτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να συστήσει
περισσότερους του ενός τραπεζικούς λογαριασμούς εγγυήσεων υπέρ της
Δωρεοδόχου, στους οποίους θα επιμεριστεί το ποσό της δωρεάς, προκειμένου για
την εξυπηρέτηση της ανωτέρω διαδικασίας καταβολής της αμοιβής του αναδόχου.
25. Η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα έγγραφα της
σύμβασης της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης οφείλουν να ευθυγραμμίζονται
πλήρως με τις προβλέψεις της παρούσας σύμβασης, προκειμένου να καταστεί εφικτή
η εκτέλεσή της.
26. Άπαντες οι όροι της παρούσας ορίζονται από τα μέρη ως ουσιώδεις,
τυχόν δε τροποποίησή της δύναται να λάβει χώρα μόνον εφόσον περιβληθεί τον
έγγραφο τύπο.
27. Για οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσας
ορίζονται ως αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.
28. Η παρούσα υπογράφηκε σε δύο πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε η
Δωρεοδόχος και ένα η Δωρήτρια.
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Οι συμβαλλόμενοι
Για τη Δωρεοδόχο

Για την Δωρήτρια

Μυτιληνός Ευάγγελος
Σκούλλος
Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΑ
Πρόεδρος MIO-ECSDE

Καθηγητής Μιχαήλ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την ορθή επανάληψη της 251/7-9-2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ και την
έγκριση του επισυναπτόμενου τροποποιημένου προσχεδίου της σύμβασης,
Καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, όπως άλλωστε αναφέρεται
και στο προσχέδιο της σύμβασης, να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης δωρεάς
και όλων των δικαιολογητικών-εγγράφων, που θα απαιτηθούν για τη σύναψη της εν
λόγω σύμβασης δωρεάς, όπως τη δήλωση φόρου δωρεάς ενώπιον της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ., για την υποβολή της οποίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύναται να εξουσιοδοτήσει
τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια
σχετική με την ως άνω εντολή.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ.κ. συμβούλων
και στη συνέχεια
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Δντού της ΔΕΥΑΑ
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την ορθή επανάληψη της 251/7-9-2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ και την
έγκριση του επισυναπτόμενου τροποποιημένου προσχεδίου της σύμβασης,
Καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, όπως άλλωστε αναφέρεται
και στο προσχέδιο της σύμβασης, να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης δωρεάς
και όλων των δικαιολογητικών-εγγράφων, που θα απαιτηθούν για τη σύναψη της εν
λόγω σύμβασης δωρεάς, όπως τη δήλωση φόρου δωρεάς ενώπιον της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ., για την υποβολή της οποίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύναται να εξουσιοδοτήσει
τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια
σχετική με την ως άνω εντολή.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια ημέρα
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΔΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

