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ςτισ υποδομϋσ Ύδρευςησ του Δόμου Αντιπϊρου. 

 
  

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικεύμενο  ςυγγραφόσ υποχρεώςεων 

Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων  αφορϊ  ςτην  «Προμόθεια και εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ Σηλεελϋγ-
χου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών ςτισ υποδομϋσ Ύδρευςησ του Δόμου Αντιπϊρου». 
 Η διαςφϊλιςη παροχόσ υπηρεςιών υψηλόσ ποιότητασ όςον αφορϊ την επϊρκεια του πόςιμου νερού όςο 
και την προςταςύα τησ υγεύασ του καταναλωτό καθιςτϊ επιτακτικό την ανϊγκη εγκατϊςταςησ ενόσ ςύγχρονου 
ςυςτόματοσ ελϋγχου και απομακρυςμϋνου χειριςμού των τμημϊτων που αποτελούν το δύκτυο ύδρευςησ τησ 
Αντιπϊρου. Σο εν λόγω ςύςτημα τηλελϋγχου και τηλεχειριςμού θα αποτελεύται από τον Κεντρικό ταθμό Ελϋγ-
χου (ΚΕ), τουσ δεκαοκτώ (18) Σοπικούσ ταθμούσ Ελϋγχου (ΣΕ) ςε επιλεγμϋνεσ θϋςεισ του Δικτύου Ύδρευςησ 
του Δόμου, καθώσ τισ απαραύτητεσ διατϊξεισ για την αςύρματη επικοινωνύα μεταξύ ΣΕ και ΚΕ. Σαυτόχρονα θα 
εγκαταςταθούν και 1000 ϋξυπνοι μετρητϋσ κατανϊλωςησ ςε τερματικϊ ςημεύα του δικτύου ύδρευςησ (τελικού 
καταναλωτϋσ). 
 Η εγκατϊςταςη μετρητών κατανϊλωςησ με διατϊξεισ καταγραφόσ και επικοινωνιακό εξοπλιςμό θα 
προςδώςει ςτην υπηρεςύα ςε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομϋνα κατανϊλωςησ ςτισ απολόξεισ του δικτύου ϋτςι 
ώςτε να εύναι ςε θϋςη να ϋχει ϊμεςη ενημϋρωςη για περιπτώςεισ θραύςεων, ύπαρξησ φερτών υλικών ό  αϋρα 
ςτο δύκτυο και γενικϊ να εύναι ςε θϋςη να λαμβϊνει πλόρη γνώςη τησ λειτουργύασ του εςωτερικού δικτύου (μϋ-
χρι την παροχό του κϊθε καταναλωτό) αναπτύςςοντασ παρϊλληλα το επύπεδο παρεχόμενων υπηρεςιών ςε αυ-
τόν 
 Με την προμόθεια, εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα του ςυνολικού προτεινόμενου ςυςτόματοσ θα 
ολοκληρωθεύ το ςύςτημα διαχεύριςησ υδατικών πόρων (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) για τo ςύνολο του Δόμου Αντι-
πϊρου που ςκοπό θα ϋχει την εξαςφϊλιςη τησ επϊρκειασ και τησ ποιότητασ του παρεχόμενου νερού που με τη 
ςημερινό λειτουργύα του δικτύου δεν εξαςφαλύζεται. 
 Ανϊ πϊςα ςτιγμό, το ςύςτημα θα ϋχει τη δυνατότητα καταγραφόσ και ςυλλογόσ δεδομϋνων αναφορικϊ με 
τισ τιμϋσ των υδραυλικών, ηλεκτρικών και ποιοτικών παραμϋτρων του δικτύου ύδρευςησ. ε αυτϋσ περιλαμβϊ-
νονται μεταξύ ϊλλων τιμϋσ παροχόσ και πύεςησ ςε αγωγούσ κατϊθλιψησ ό τροφοδοςύασ, τιμϋσ ςτϊθμησ δεξαμε-
νών, τιμϋσ καταναλιςκόμενησ ιςχύοσ, δεύκτεσ ποιότητασ νερού (χλώριο, αγωγιμότητα, θολότητα και PH). Οι με-
τρούμενεσ τιμϋσ μεταδύδονται μϋςω τηλεπικοινωνιακού ςυςτόματοσ ςτον ΚΕ όπου και λαμβϊνει χώρα η απο-
θόκευςη του ςυνόλου των τιμών, ανϊ ΣΕ (ςτη βϊςη δεδομϋνων) καθώσ και οποιαςδόποτε μορφόσ επεξεργαςύ-
α. Η καταγραφό των τιμών μϋτρηςησ τόςο ςε πραγματικούσ χρόνουσ όςο και ςε επύπεδο ιςτορικού, θα παρϋχει 
τη δυνατότητα ςτουσ χειριςτϋσ του Δόμου και τουσ υπεύθυνουσ μηχανικούσ για κατϊλληλη λόψη αποφϊςεων 
και ςχεδιαςμό ενεργειών. Η αξιολόγηςη του πλόθουσ των ςυλλεγόμενων πληροφοριών επιτρϋπει τον πλόρη ϋ-
λεγχο των επιλεγμϋνων Σοπικών ταθμών του δικτύου ύδρευςησ και τη βϋλτιςτη ρύθμιςη των παραμϋτρων λει-
τουργύασ του δικτύου (ελϊχιςτη κατανϊλωςη ενϋργειασ και παροχόσ ύδατοσ). Ιδιαύτερα ςημαντικό κρύνεται και 
η δυνατότητα ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ (απομακρυςμϋνα ό τοπικϊ) για την πρόληψη ό/και την αντιμετώπιςη ϋ-
κτακτων καταςτϊςεων.  
 Οι προτεινόμενεσ παρεμβϊςεισ ςτο ςύςτημα ελϋγχου του δικτύου ύδρευςησ ολοκληρώνουν και βελτιώ-
νουν τισ υφιςτϊμενεσ υποδομϋσ υδροδότηςησ. Αυτό η βελτύωςη επιτυγχϊνεται μϋςω επιλεγμϋνων λειτουργιών 
αυτοματοπούηςησ, τηλεποπτεύασ και τηλεχειριςμού οι οπούεσ προςφϋρουν αποτελεςματικότερη διαχεύριςη και 
εκμετϊλλευςη του δικτύου ύδρευςησ. 
 
 Σο αντικεύμενο τησ ύμβαςησ το οπούο περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτα τεύχη τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ, των 
Σεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη, περιλαμβϊνει τισ κϊτωθι εργαςύεσ: 
i) Λεπτομερόσ ςχεδύαςη του εξοπλιςμού βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ απόδοςησ και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςε επύπεδο λογικόσ και φυςικόσ αρχιτεκτονικόσ (δικτύωςησ και επεξεργαςύασ δεδομϋνων) και ςτο επύπεδο τησ 
ςυνεργαςύασ του με το υφιςτϊμενο ςύςτημα. 
ii) Προμόθεια και εγκατϊςταςη του προςφερόμενου εξοπλιςμού ςτον Κεντρικό ταθμό Ελϋγχου που μπορεύ 
να διακριθεύ ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ: 
1) Εξοπλιςμό Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτό (PLC), που αποτελεύ τον Διαχειριςτό Επικοινωνιών του 
ςυςτόματοσ 
2) Eξοπλιςμό τηλεπικοινωνιών για την επικοινωνύα του Κεντρικού ταθμού Ελϋγχου (ΚΕ) με τουσ  ςταθ-
μούσ ελϋγχου. 
3)  Εξοπλιςμό ηλεκτρονικών υπολογιςτών (server, client) και δικτύων 
 
iii) Προμόθεια και εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ςυλλογόσ δεδομϋνων των Σοπικών ταθμών Ελϋγχου, που 
περιλαμβϊνει δεκαοκτώ (18) ςταθμούσ του δικτύου ύδρευςησ 
iv) Προμόθεια και εγκατϊςταςη του απαιτούμενου εξοπλιςμού επικοινωνύασ (Σοπικού ταθμού Ελϋγχου και 
πιθανού Αναμεταδότεσ για την επύτευξη επικοινωνύασ δυςπρόςιτων ςημεύων) 
 



 

 

v) Προμόθεια και εγκατϊςταςη οργϊνων μϋτρηςησ των Σοπικών ταθμών Ελϋγχου όπωσ μετρητϋσ παρο-
χόσ/πύεςησ, ςταθμόμετρα, πολυόργανα μϋτρηςησ ηλεκτρικών μεγεθών 
vi) Προμόθεια ρυθμιςτών ςτροφών (inverter) για την οδόγηςη όλων των αντλητικών ςυγκροτημϊτων του 
δικτύου ύδρευςησ 
vii) Προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού μϋτρηςησ ποιοτικών παραμϋτρων ςτισ 3 κύριεσ δεξαμενϋσ α-
ποθόκευςησ νερού του δόμου Αντιπϊρου 
viii) Προμόθεια και εγκατϊςταςη ϋξυπνων υδρομετρητών ςε απολόξεισ του δικτύου  
ix) Ανϊπτυξη και εγκατϊςταςη των παρακϊτω εφαρμογών λογιςμικού: 
1) Λογιςμικό επικοινωνύασ του ΚΕ με τουσ Σοπικούσ ταθμούσ Ελϋγχου 
2) Λογιςμικό τηλελϋγχου τηλεχειριςμού 
3) Λογιςμικό Διαχεύριςησ Βλαβών και υντόρηςησ Εξοπλιςμού  
4) Λογιςμικό Τδατικού Ιςοζυγύου 
5) Λογιςμικό Ποιοτικού Ελϋγχου Τδϊτων 
6) Λογιςμικό ενεργειακόσ βελτύωςησ δικτύου ύδρευςησ 
x) Προςαρμογϋσ και μετατροπϋσ ςε ηλεκτρικϋσ και υδραυλικϋσ εγκαταςτϊςεισ, όπου απαιτεύται για την πραγμα-
τοπούηςη του ϋργου ςε ϋνα ενιαύο ολοκληρωμϋνο ςύνολο. 
xi) Εργοςταςιακϋσ και επύ τόπου του ϋργου δοκιµϋσ αποδοχόσ, δοκιμϋσ ολοκλόρωςησ των εργαςιών και παρϊ-
δοςησ του ςυςτόματοσ. 
xii) Παρϊδοςη ςχεδύων. Παρϊδοςη εγχειριδύων λειτουργύασ και ςυντόρηςησ. Παρϊδοςη τεκμηρύωςησ. Εκπαύ-
δευςη του προςωπικού ςτισ λειτουργύεσ, την υποςτόριξη και τη ςυντόρηςη του νϋου ολοκληρωμϋνου ςυςτόμα-
τοσ. 
xiii)   Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ. Παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ και τεχνικόσ υποςτόριξησ 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ 

Ο Ανϊδοχοσ θα ελϋγχει τισ εργαςύεσ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ προμόθειασ και θα ϋχει ϋναν ικανό επιβλϋ-
ποντα που θα εύναι ςυνεχώσ ςτουσ χώρουσ του ϋργου, θα ϋχει εμπειρύα ςε παρόμοια ϋργα και θα εύναι εγκεκρι-
μϋνοσ από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Ο επιβλϋπων αυτόσ δε θα αλλϊξει χωρύσ την ςύμφωνη γνώμη τησ Επι-
βλϋπουςασ Τπηρεςύασ. Ο επιβλϋπων θα εύναι υπό τον ςυνεχό ϋλεγχο ενόσ ϋμπειρου Μηχανικού του Αναδόχου, ο 
οπούοσ θα επιςκϋπτεται τουσ χώρουσ του ϋργου, όπωσ θα ςυμφωνηθεύ με την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα κατϊ την 
διϊρκεια υλοπούηςησ τησ προμόθειασ και θα ςυμμετϋχει ς’ όλεσ τισ ςυναντόςεισ ςτο χώρο του ϋργου. 

Ο Ανϊδοχοσ θα διαθϋτει το κατϊλληλο εργατικό  δυναμικό για την εγκατϊςταςη και ϋλεγχο του ϋργου, ειδικευ-
μϋνο και ανειδύκευτο. 

Ο  Ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύ εγγρϊφωσ  την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα όταν ολοκληρώνει κϊθε μϋροσ τησ εγκατϊςτα-
ςησ και όταν τελειώςει όλο το ϋργο. Ο Ανϊδοχοσ θα εκτελϋςει  ελϋγχουσ παρουςύα του μηχανικού, για κϊθε μϋροσ 
του ϋργου καθώσ και για όλο το ϋργο. 

Ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει κϊθε απαραύτητη προςωρινό εργαςύα που θα απαιτηθεύ κατϊ την διϊρκεια τησ ςύμβα-
ςησ. Επύςησ, θα διαθϋςει το προςωπικό και τα υλικϊ που χρειϊζονται για τυχόν προςωρινϋσ ςυνδϋςεισ. 

Ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει με δικό του κόςτοσ κϊθε υπερωρύα που θα κριθεύ αναγκαύα για την ολοκλόρωςη του 
ϋργου ςε ςχϋςη με τισ υπϊρχουςεσ καταςτϊςεισ ςύμφωνα με τισ οπούεσ θα εκτελϋςει την προμόθει-
α/εγκατϊςταςη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει όλα τα μϋτρα προςταςύασ ώςτε οι εργαςύεσ που εκτελούνται να μη θϋτουν ςε 
κύνδυνο τη δημόςια υγεύα και θα πρϋπει να απομακρύνει από τουσ χώρουσ εργαςύασ αμϋςωσ κϊθε ϊτομο που 
απαςχολεύται από αυτόν ϊμεςα ό ϋμμεςα και δεν χρηςιμοποιεύ τα κατϊλληλα μϋςα υγιεινόσ και προςταςύασ που 
διατύθενται ό που κατϊ τη γνώμη τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ θϋτει ςε κύνδυνο τη δημόςια υγεύα. 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να φροντύςει να προμηθεύςει όλουσ τουσ κατϊλληλουσ χώρουσ υγιεινόσ για το προςωπι-
κό και θα πρϋπει να φροντύζει για τη ςωςτό αποκομιδό ϊχρηςτων. Αυτϊ τα μϋτρα θα πρϋπει να εύναι αρκετϊ 
ώςτε να εμποδύζουν κϊθε πιθανό μόλυνςη του χώρου εργαςιών ό κϊθε χώρου που ανόκει ςτην Τπηρεςύα ό των 
παρακειμϋνων ιδιοκτηςιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

Ο Ανϊδοχοσ  εύναι υποχρεωμϋνοσ να τοποθετόςει ενημερωτικϋσ πινακύδεσ ςε εμφανό ςημεύα, ώςτε να πληροφο-
ρεύ για την εκτϋλεςη του ϋργου, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που θα του καθορύςει η επιβλϋπουςα υπηρεςύα. 
Ο Ανϊδοχοσ  δε θα χρηςιμοποιεύ κανϋνα από τουσ χώρουσ του ϋργου ό μϋροσ των εγκαταςτϊςεων για τοποθϋτη-
ςη διαφόμιςησ ό επύδειξη κϊθε εύδουσ, χωρύσ την ϊδεια τησ Τπηρεςύασ. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  

Όλεσ οι προςωρινϋσ ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ, που γύνονται για καταςκευαςτικούσ ό ϊλλουσ λόγουσ, θα πρϋπει 
να εύναι ςε ςυμφωνύα με τουσ αντύςτοιχουσ κανονιςμούσ του ΙΕΕE. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΦΡΗΗ ΥΟΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την αςφϊλεια και την καταλληλότητα των χρηςιμοποιούμενων εργαλεύων ςυ-
μπεριλαμβανομϋνων και των φορητών εργαλεύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Όλεσ οι εργαςύεσ πρϋπει να ακολουθούν τισ βϋλτιςτεσ αρχϋσ τησ ςύγχρονησ τεχνικόσ και να εκτελούνται από εκ-
παιδευμϋνουσ τεχνικούσ. Όλα τα υλικϊ πρϋπει να εύναι ςε αντιςτοιχύα με αυτϊ που περιγρϊφονται ςτο κεύμενο 
αυτό ό τα αντύςτοιχα ςχϋδια . 

Σα υλικϊ και οι ςυςκευϋσ πρϋπει να ακολουθούν τισ αντύςτοιχεσ Ελληνικϋσ και Ευρωπαώκϋσ Προδιαγραφϋσ εκτόσ 
αν περιγρϊφεται αλλιώσ ςτο κεύμενο αυτό ό τα αντύςτοιχα ςχϋδια. 

Ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να διαθϋτει κϊθε ςκϊλα ό ςκαλωςιϊ που θα χρειαςτεύ για το ϋργο. Όλα αυτϊ τα υλικϊ 
πρϋπει να εύναι ςε καλό κατϊςταςη  και να ακολουθούν τουσ ιςχύοντεσ κανονιςμούσ αςφαλεύασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΣΑΣΡΟΥΕ ΤΛΙΚΩΝ 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για όλα τα υλικϊ από την αρχό του ϋργου ϋωσ την υπογραφό του πρωτοκόλλου 
παραλαβόσ και η Τπηρεςύα δε φϋρει ευθύνη για όποια καταςτροφό ςυμβεύ ςτα υλικϊ που αποθηκεύονται ςτην 
ύπαιθρο χωρύσ τα κατϊλληλα μϋτρα προςταςύασ από ςκουριϊ, διϊβρωςη, ςκόνη κ.λ.π. 

Όλα τα υλικϊ καλωδύωςησ, αγωγού και όλα τα αντικεύμενα του εργοταξύου πρϋπει να παραδύδονται, αποθηκεύο-
νται και διατηρούνται με τα ανοικτϊ τουσ ϊκρα ςφραγιςμϋνα. Οι αγωγού θα τοποθετούνται ςε ειδικϊ καταςκευ-
αςμϋνα ρϊφια. Όλα τα εξαρτόματα θα πρϋπει να αποθηκεύονται ςε κιβώτια ό ςϊκουσ τοποθετημϋνουσ ςε ειδικϊ 
καταςκευαςμϋνα ρϊφια. 

Όλα τα αποθηκευμϋνα υλικϊ θα πρϋπει να τοποθετούνται κϊτω από υδατοςτεγό καλύμματα μϋχρι την χρόςη 
τουσ. Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ ώςτε τα ηλεκτρικϊ υλικϊ και εργαλεύα να εύναι καθαρϊ, ςτεγνϊ και ςε 
καλό κατϊςταςη. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για τον ϋλεγχο τησ προςταςύασ των υλικών. 

Ότι υλικό χρηςιμοποιεύται θα πρϋπει να επιθεωρεύται και κϊθε ζημιϊ ςε αυτό να αναφϋρεται  εγγρϊφωσ  ςτην 
Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Τλικό που περιςςεύει θα πρϋπει να παραδύδεται ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα προμηθεύςει τον Μηχανικό με δεύγματα για κϊθε υλικό εξοπλιςμό που θα απαιτόςει η Επιβλϋ-
πουςα Τπηρεςύα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα όλα τα ςχϋδια (ηλεκτρολογικϊ, κλπ) για  
ϋγκριςη πριν την τοποθϋτηςη του εξοπλιςμού .  

την περύπτωςη που τα ςχϋδια του Αναδόχου δεν εγκρύνονται, θα πρϋπει να υποβϊλλονται  νϋα  ςχϋδια μϋςα ςε 
δύο εβδομϊδεσ, διορθωμϋνα ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ.  

Επιςημαύνεται ότι κϊθε ϋγκριςη που δύνεται από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα δεν πρϋπει να λαμβϊνεται ωσ ϋκ-
φραςη γνώμησ ωσ προσ την καταλληλότητα τησ ςχεδύαςησ, αντοχόσ κ.λ.π. του εξοπλιςμού και δεν απαλλϊςςει 
τον Ανϊδοχο από τισ υποχρεώςεισ του ςε ςχϋςη με την ςύμβαςη. 

Μετϊ την ϋγκριςη ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να παραδώςει  ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα τρύα αντύτυπα των ςχεδύ-
ων για χρόςη ςαν ςυμβατικϊ ςχϋδια, μϋςα ςε δύο εβδομϊδεσ. Όταν το ϋργο παραδοθεύ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να 
παραδώςει όλα τα ςχϋδια που αναφϋρονται ςτον κατϊλογο χεδύων και αυτϊ θα πρϋπει να αντιπροςωπεύουν 
την πραγματικό εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΣΑΡΙΜΑ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Πριν την αποςτολό του υλικού από το εργοςτϊςιο που καταςκευϊςτηκαν προσ τον τόπο του ϋργου, το υλικό 
πρϋπει να προςτατεύεται επαρκώσ από τυχόν διϊβρωςη, ςκουριϊ και ϊλλεσ φθορϋσ. Ο Ανϊδοχοσ  θα εύναι υπεύ-
θυνοσ για το πακετϊριςμα των υλικών ϋτςι ώςτε να φθϊςουν ςτο χώρο του ϋργου ςε καλό κατϊςταςη. Σα υλικϊ 



 

 

θα πρϋπει να πακετϊρονται ϋτςι ώςτε να αντϋχουν κακό μεταχεύριςη ςτη μεταφορϊ και να μπορούν να αποθη-
κευτούν ςτην περύπτωςη καθυςτϋρηςησ τησ παρϊδοςησ. 

Κανϋνα πακϋτο δεν πρϋπει να περιϋχει μαζύ υλικϊ που θα τοποθετηθούν ςε διαφορετικϊ ςημεύα του ϋργου. Όλα 
τα πακϋτα πρϋπει να ϋχουν πϊνω τουσ, ςε υδατοςτεγό φϊκελο, λύςτα με το τι περιϋχουν και να ϋχουν αριθμηθεύ 
ϋτςι ώςτε να μπορούν να αναγνωριςθούν με βϊςη μια γενικό λύςτα πακϋτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΏΝ 

Ο Ανϊδοχοσ δεν θα παραδώςει υλικϊ πριν την ημερομηνύα που αρχύζει το πρόγραμμα υλοπούηςησ. Κϊθε υλικό 
που παραδύδεται πριν από τη ςτιγμό που ορύζει το πρόγραμμα, εκτόσ αν ϋχει ςυμφωνηθεύ με την Τπηρεςύα, θα 
πρϋπει να αποθηκεύεται εκτόσ των χώρων του ϋργου μϋχρι που να ϋρθει η ώρα τησ χρόςησ τουσ. Σα ϋξοδα απο-
θόκευςησ θα πληρώνονται από τον Ανϊδοχο. Ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να αναφϋρει ςτην Τπηρεςύα την πρόθεςό 
του για παρϊδοςη υλικών αρκετϊ πριν από τον χρόνο παρϊδοςησ. Η φορτοεκφόρτωςη  των υλικών γύνεται με 
εύναι ευθύνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η εργαςύα ςτουσ χώρουσ του ϋργου πρϋπει να γύνεται τισ καθιερωμϋνεσ ώρεσ εκτόσ αν γύνει διαφορετικό ςυμ-
φωνύα με την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Όλα τα υλικϊ εξαρτόματα κ.λ.π. πρϋπει να εύναι καθαρϊ και να μην εμπο-
δύζουν κατϊ κανϋνα τρόπο. Σα ϊχρηςτα υλικϊ πρϋπει να απομακρύνονται καθημερινϊ καθώσ και όταν το ϋργο 
ολοκληρωθεύ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να απομακρύνει τα απορρύμματα και τα εργαλεύα του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΎ 

Κϊθε παραλαβό υλικών πρϋπει να ςυνοδεύεται από μια πινακύδα αδιϊβροχη (ςε κϊθε υλικό ό ςε κϊθε παρτύδα) 
ςτην οπούα θα πρϋπει να αναγρϊφει ςτα Ελληνικϊ (τουλϊχιςτον) τισ εξόσ πληροφορύεσ: 

Όνομα καταςκευαςτό. 

Περιγραφό αντικειμϋνου. 

Κωδικό προώόντοσ. 

Κϊθε ϊλλη αναγκαύα πληροφορύα ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο. 

Όλα τα αντικεύμενα που χρηςιμοποιούνται για ενδεύξεισ, ςυναγερμούσ και ελϋγχουσ πρϋπει να ϋχουν πινακύδα 
που να αναφϋρει την χρόςη τουσ. Όλεσ οι καλωδιώςεισ κ.λ.π. πρϋπει να εύναι καθαρϊ μαρκαριςμϋνεσ για εύκολη 
ςυντόρηςη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςϋξει ώςτε όλα τα υλικϊ και όργανα που θα χρηςιμοποιηθούν να ϋχουν επιφϊνεια 
με ικανοποιητικϊ τελειώματα ϋτςι ώςτε να ταιριϊζουν ςτο περιβϊλλον ςτο οπούο θα πραγματοποιηθεύ το ϋργο. 

Όλεσ οι μεταλλικϋσ επιφϊνειεσ θα βϊφονται ςτα εργοςτϊςια των καταςκευαςτών και θα ϋχουν τουλϊχιςτον δύο 
ςτρώςεισ βαφόσ, μύα ςτρώςη με αντιςκωρικό υγρό  και θα ϋχουν ψεκαςτεύ με ϊλλεσ δύο ςτρώςεισ χρώματοσ, ςε 
χρώμα που θα ςυμφωνηθεύ με την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

Αν κϊποιο μϋροσ τησ εξωτερικόσ επιφϊνειασ ενόσ οργϊνου, μεταξύ τησ ημϋρασ ελϋγχου και τησ ημϋρασ παραλα-
βόσ, χαραχθεύ τόςο ώςτε κατϊ τη γνώμη τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ δεν εύναι δυνατόν να επιςκευαςθεύ ικα-
νοποιητικϊ επύ τόπου, τότε θα αφαιρεθεύ και θα επιςκευαςθεύ ςτο εργοςτϊςιο ό θα  αλλαχθεύ με καινούργιο. 

Μικρϋσ χαραγματιϋσ ςτην βαμμϋνη εξωτερικό επιφϊνεια θα επιςκευαςτούν επύ τόπου με ςύμφωνη γνώμη τησ 
Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΟΚΙΜΕ, ΕΛΕΓΦΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΦΗ 

Οι γενικού όροι που αφορούν εργοςταςιακϋσ και επύ τόπου δοκιμϋσ θα ιςχύουν, εκτόσ  αν ορύζεται διαφορετικϊ 
για ςυγκεκριμϋνα όργανα ςτισ προδιαγραφϋσ. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για τισ δοκιμϋσ που απαιτούνται  και θα πρϋπει να ειδοποιεύ την Επιβλϋπουςα Τπη-
ρεςύα τουλϊχιςτον δύο εβδομϊδεσ πριν, εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ. Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για τη 
χορόγηςη όλων των υλικών και των τεχνικών που θα απαιτηθούν. 

Αν κϊποιο μϋροσ του υλικού δεν εύναι ςύμφωνο με τισ προδιαγραφϋσ, τότε ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να το αντικα-
ταςτόςει με ϊλλο που θα πληρού τισ προδιαγραφϋσ ό θα πρϋπει να ακολουθεύ τισ διαδικαςύεσ που θα υποδει-
χθούν από τον Τπεύθυνο Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ.  



 

 

Όποιο αντικεύμενο δεν περϊςει τισ δοκιμϋσ, θα επανελεγχθεύ μετϊ από λογικό χρονικό προθεςμύα και ότι τυχόν 
ϋξοδα ςυνεπϊγεται η επανϊληψη αυτό θα αφαιρεθούν από τα χρόματα που πρϋπει να πληρωθούν ςτο τϋλοσ. 

Αν ο Μηχανικόσ δεν παρύςταται ςε κϊποια δοκιμό, ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να κϊνει ϋλεγχο ςε ςυνθόκεσ ύδιεσ με 
αυτϋσ που θα υπόρχαν αν παρύςτατο. 

Όλεσ οι δοκιμϋσ  θα γύνουν από τον Ανϊδοχοσ ό την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα με ευθύνη και ϋξοδα του Αναδόχου. 

Έλεγχοι θα γύνουν ςε όλα τα υλικϊ. Όταν ο Αρμόδιοσ Μηχανικόσ τησ Τπηρεςύασ θϋλει να παρευρεθεύ ςτουσ ελϋγ-
χουσ, θα ςυμφωνηθεύ ημερομηνύα κοινϊ αποδεκτό. 

Σο υλικό θα ςυνδεθεύ και θα δουλϋψει ςε ςυνθόκεσ που να μοιϊζουν το δυνατόν με τισ τελικϋσ ςυνθόκεσ που θα 
επικρατόςουν ςτο χώρο του ϋργου. 

Ο Ανϊδοχοσ θα αποδεύξει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα την ακρύβεια των οργϊνων μετρόςεωσ και θα πρϋπει να 
ϋχει αποτελϋςματα εργοςταςιακόσ βαθμονόμηςησ. 

Όταν γύνονται οι δοκιμϋσ  αν υπϊρξει κϊποια αμφιβολύα για την ακρύβεια των οργϊνων θα βαθμονομηθούν εκ 
νϋου από τον Ανϊδοχο  ό θα πρϋπει να υπολογιςθεύ το εύροσ ςφϊλματοσ του καταςκευαςτό ςτισ μετρόςεισ. 

Όλα τα υλικϊ και οι ςυςκευϋσ που ςυνθϋτουν τα ςυςτόματα εξοπλιςμού θα ελεγχθούν ςτο εργοςτϊςιο του κα-
ταςκευαςτό. Αν χρειαςτεύ ο Ανϊδοχοσ θα κοινοποιόςει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ανϊλογα πιςτοποιητικϊ 
ελϋγχου και εξοπλιςμού που θα περιλαμβϊνουν την λεπτομερό διαδικαςύα ελϋγχου και πιςτοπούηςησ του εξο-
πλιςμού. 

το χώρο του ϋργου θα γύνουν οι δοκιμϋσ από τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που ςυμφωνόθηκαν 
με την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Όλα τα υλικϊ, εργαλεύα και τεχνικού που χρειϊζονται θα παραςχεθούν από τον 
Ανϊδοχο. 

Όταν οι ςυςκευϋσ ϋχουν εγκαταςταθεύ ςυνολικϊ και δουλεύουν ικανοποιητικϊ και πριν την αρχό τησ περιόδου 
ςυντόρηςησ, κϊθε κύρια ςυςκευό θα ελεγχθεύ παρουςύα τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ για να αποδεχθεύ ότι οι 
επιδόςεισ που μετρόθηκαν ςτο εργοςτϊςιο ιςχύουν και ςτο χώρο του ϋργου. 

Θα τηρηθούν αρχεύα για όλεσ τισ δοκιμϋσ. Σο αρχεύο θα περιγρϊφει με λεπτομϋρεια τα αποτελϋςματα ςυμπερι-
λαμβανομϋνησ κϊθε αποτυχύασ και διόρθωςόσ τησ. Όταν ολοκληρώνεται κϊθε δοκιμό  με τη ςύμφωνη γνώμη τησ 
Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, θα υπογρϊφεται από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα και τον εκπρόςωπο του Αναδόχου  
το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό δοκιμόσ. ε δοκιμϋσ  που δεν παρευρύςκεται ο Μηχανικόσ θα  υπογρϊφει ο Τπεύθυ-
νοσ Μηχανικόσ Δοκιμών μαζύ με υπεύθυνο εκπρόςωπο του Αναδόχου. 

Μαζύ με τα εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ θα δοθούν δεμϋνα αντύγραφα των αποτελεςμϊτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Θα χορηγηθούν επαρκό ανταλλακτικϊ τα οπούα θα καλύψουν λειτουργικϋσ ανϊγκεσ για χρόςη ϋωσ την οριςτικό 
παραλαβό τησ προμόθειασ. 

Σα ανταλλακτικϊ αυτϊ θα εύναι καινούργια, αχρηςιμοπούητα και πλόρωσ ανταλλϊξιμα με τα τμόματα εκεύνα που 
καλούνται να αντικαταςτόςουν. Θα εύναι χαρακτηριςμϋνα με την περιγραφό και το ςκοπό τουσ και θα βρύςκο-
νται πακεταριςμϋνα κατϊλληλα. Σα πακϋτα θα πρϋπει να μαρκϊρονται με το ακριβϋσ περιεχόμενό τουσ και το 
ςκοπό για τον οπούο αποτελούν ανταλλακτικϊ.  

την περύπτωςη όπου περιςςότερα από ϋνα ανταλλακτικϊ βρύςκονται ςυςκευαςμϋνα ςτην ύδια ςυςκευαςύα 
τότε θα πρϋπει να υπϊρχει ϋξω από την ςυςκευαςύα  και μύα λεπτομερόσ λύςτα αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:  ΑΡΦΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του ςτην προςφορϊ την προμόθεια όλων των αναλώςιμων υλικών για το 
παρεχόμενο χρόνο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ. Σα υλικϊ αυτϊ θα προςτεθούν ςε εκεύνα που 
ϋχουν προβλεφθεύ για ςκοπούσ προμόθειασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του ςτην προςφορϊ του κϊθε επιτϊχυνςη εργαςύασ ό εργαςύα κατϊ τα 
αββατοκύριακα που τυχόν απαιτηθεύ, ώςτε να διαςφαλιςθεύ ότι όλο το ςύςτημα θα εύναι τελεύωσ ϋτοιμο προσ 
λειτουργύα τη ςυμβατικό ημερομηνύα. 

Ο Αρμόδιοσ Μηχανικόσ τησ Τπηρεςύασ θα εκδώςει ϋνα πιςτοποιητικό παραλαβόσ για κϊθε ϋνα από τα τμόματα 
που θα τεθούν ςε λειτουργύα και θα ελεγχθούν. 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Οι παρακϊτω όροι για τουσ Προμηθευτϋσ εύναι πρόςθετοι ςτουσ Γενικούσ όρουσ τησ ύμβαςησ των οπούων θα 
αποτελούν μϋροσ:  

 

19.1 Τπεργολϊβοσ. Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για την ϋκδοςη ενόσ αντιγρϊφου από τα υμβατικϊ Σεύχη 
για κϊθε υπεργολϊβο. Μη εκπλόρωςη του παραπϊνω όρου μπορεύ να οδηγόςει ςε καθυςτερόςεισ ϋωσ ότου γύνει 
δεκτόσ ςτο χώρο εργαςιών. Ο κύριοσ Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για όλουσ τουσ υπεργολϊβουσ ςε όλα τα θϋ-
ματα. 

 

19.2 Σοπικϋσ Αρχϋσ. Οι απαιτόςεισ των αντύςτοιχων τοπικών Αρχών ςυμπεριλαμβανομϋνων του νερού, ηλεκτρι-
κού και αερύου πρϋπει να ληφθούν υπόψη και οποιεςδόποτε απαιτούμενεσ αμοιβϋσ θα πρϋπει να πληρωθούν 
από τον Ανϊδοχο. 

 

19.3 Διαςύνδεςη με υπϊρχουςεσ Τπηρεςύεσ. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει ϊδεια χρόςησ υπαρχουςών υπηρε-
ςιών και να ςυμφωνόςει με τον Τπεύθυνο Μηχανικό το χρονοδιϊγραμμα χρόςησ. Εφ’ όςον ο Τπεύθυνοσ Μηχανι-
κόσ ςυμφωνόςει οι εργαςύεσ ςύνδεςησ θα γύνουν από την Τπηρεςύα, ο Ανϊδοχοσ θα ελϋγξει αυτϋσ τισ ςυνδϋςεισ 
πριν αυτϋσ χρηςιμοποιηθούν και θα εύναι υπεύθυνοσ γι’ αυτϋσ. Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε καλω-
δύωςη μεταξύ του ςταθμού και ενόσ ςημεύου τροφοδοςύασ ςτον ύδιο χώρο και θα πραγματοποιόςει όλεσ τισ ςυν-
δϋςεισ. Πηγϋσ προμόθειασ νερού, ηλεκτρικού, ςυμπιεςμϋνου αϋρα  κ.λ.π  για χρόςη από τον Ανϊδοχο θα υποδει-
χθούν από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.4 Αςφϊλεια. Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για την υγεύα των υπαλλόλων του ιδύου και των υπαλλόλων των 
υπεργολϊβων του. Θα εύναι υπεύθυνοσ ότι οι παραπϊνω υπϊλληλοι ςυμπεριφϋρονται ςύμφωνα με ϋνα λογικό 
και επαγγελματικό τρόπο ο οπούοσ θα ςυμβαδύζει με την αποφυγό ατυχόματοσ και πρόκληςη τραυματιςμού ςε 
ϊτομα ό ζημύα ςε ιδιοκτηςύα. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να γνωρύζει και να εφαρμόζει όλεσ τισ θεςμικϋσ ρυθμύςεισ και κώδικεσ λειτουργύασ που ϋχουν 
εφαρμογό ςτο προςωπικό που του ανόκει και ςε εκεύνο που ανόκει ςτουσ υπεργολϊβουσ του και το ϋργο που 
καλύπτεται από το υμβόλαιο και επιπρόςθετα να γνωρύζει και να εφαρμόζει όλεσ τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ αςφα-
λεύασ που θα του υποδεύξει ο Αρμόδιοσ Μηχανικόσ τησ Τπηρεςύασ. Κατϊ την εργαςύα του ςτουσ χώρουσ ευθύνησ 
τησ Τπηρεςύασ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τουσ κανόνεσ αςφαλεύασ που θα εύναι αναρτημϋνοι 
ςτην περιοχό. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να υποδεύξει ϋνα μϋλοσ από το υπαλληλικό προςωπικό το οπούο θα αςχολεύται με θϋματα 
αςφαλεύασ και πρϋπει να γνωςτοποιόςει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα το όνομϊ του. Ο υπεύθυνοσ αςφαλεύασ  
μπορεύ να επιςκϋπτεται το εργοτϊξιο κατϊ περιόδουσ. 

Ο Αρμόδιοσ Μηχανικόσ τησ Τπηρεςύασ θα πληροφορόςει τον υπεύθυνο αςφαλεύασ για οποιουςδόποτε ειδικούσ 
όρουσ αςφαλεύασ  βρύςκονται ςε ιςχύ . 

Ο  υπεύθυνοσ αςφαλεύασ θα πρϋπει να φροντύςει επύςησ για την εκπαύδευςη του προςωπικού του Αναδόχου. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να κρατϊ τον Τπεύθυνο Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ ενόμερο για οποιεςδόποτε εργαςύεσ που 
μπορούν να επηρεϊςουν την υγεύα και την αςφϊλεια του προςωπικού τησ Τπηρεςύασ ό ϊλλων ςτην περιοχό 
πληςύον τησ περιοχόσ εργαςύασ. 

Σο προςωπικό του Αναδόχου  πρϋπει να ςυμμορφώνεται με όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλεύασ οι οπούοι ϋχουν ορι-
ςθεύ από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, ϋτςι ώςτε να εύναι προςτατευμϋνο από κινδύνουσ που εύναι πιθανού ςτο 
εργοτϊξιο το οπούο ανόκει ςτην Τπηρεςύα. 

 

19.5 Εξοπλιςμόσ. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προμηθεύςει ςκαλωςιϋσ, εργαλεύα ανύψωςησ, εξοπλιςμό αςφαλεύασ 
δηλαδό δοκιμαςτικϋσ λϊμπεσ, ςχοινιϊ αςφαλεύασ, ςυςκευϋσ αναπνοόσ κ.λ.π με ςκοπό την εύςοδο ςε περιοριςμϋ-
νουσ χώρουσ, εργαλεύα και ϊλλο εξοπλιςμό αναγκαύο για την εκτϋλεςη του ϋργου εκτόσ εϊν γύνουν ϊλλεσ ειδικϋσ 
ρυθμύςεισ και θα εύναι υπεύθυνοσ για την καλό κατϊςταςη και χρόςη τουσ. Όπου ο εξοπλιςμόσ εύναι αντικεύμενο 
νομοθετημϋνων ελϋγχων, ο προμηθευτόσ πρϋπει να διαθϋτει ϋνα πρόςφατο πιςτοποιητικό ελϋγχου και εύναι υ-
ποχρεωμϋνοσ να το παρουςιϊςει εϊν αυτό του ζητηθεύ. Κϊθε τϋτοιοσ εξοπλιςμόσ μπορεύ να ελϋγχεται ςε οποια-
δόποτε ςτιγμό από την Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ δε θα χρηςιμοποιόςει εργαλεύα ό εξοπλιςμό τησ Τπηρεςύασ χωρύσ 
να ϋχει προηγηθεύ ειδικό ϊδεια από τον Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ και εύναι υπεύθυνοσ για  την αςφαλό  χρόςη 
του. 

 

19.6 Σραυματιςμού. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ειδοποιεύ την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα για όλουσ τουσ τραυματιςμούσ 
κατϊ την παραμονό ςτουσ χώρουσ τησ Τπηρεςύασ και τυχόν απουςύεσ προςωπικού εξαιτύασ αυτών. 



 

 

 

19.7 Τλικό Αςφαλεύασ. Οι ςυναγερμού φωτιϊσ, πυροςβεςτόρεσ, πυροςβεςτικό υλικό, αναπνευςτικό υλικό, εύναι 
ςημειωμϋνα με ειδικϋσ επιγραφϋσ. Ο Ανϊδοχοσ δε θα εμποδύζει τη χρόςη τουσ και πρϋπει να αναφϋρει κϊθε ζημιϊ 
ςτα υλικϊ ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Τγρϊ. Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρϊ απαγορεύονται ςτην περιοχό του 
ϋργου εκτόσ και αν τα δοχεύα και η χρόςη των υγρών αυτών εύναι ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ και οι ποςότη-
τεσ εύναι εγκεκριμϋνεσ από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.9 Εμπόδια ςτην Πρόςβαςη. Ο Ανϊδοχοσ  δεν πρϋπει να εμποδύζει την πρόςβαςη ό να κλεύνει δρόμουσ και πε-
ζοδρόμια χωρύσ την γραπτό ϊδεια από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.10 Κύλινδροι Αερύου. Ο Ανϊδοχοσ δε θα πρϋπει να τοποθετεύ κυλύνδρουσ πεπιεςμϋνου αϋρα μϋςα ςε κτύρια 
χωρύσ ϊδεια τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. Όποτε τϋτοιοι κύλινδροι χρηςιμοποιούνται πρϋπει να εύναι αςφαλεύσ 
και να τοποθετούνται όρθιοι όποτε αυτό εύναι δυνατό. 

 

19.11 Πρόςβαςη από τον Ανϊδοχο. Ο Ανϊδοχοσ  και το προςωπικό του θα πρϋπει να περιορύζονται ςτουσ χώ-
ρουσ εργαςύασ και πρϋπει να ειςϋρχονται ςτουσ χώρουσ αυτούσ από δρόμουσ που υποδεύχθηκαν από την Επι-
βλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.12 Εύςοδοσ ςε διϊφορουσ χώρουσ. Σο προςωπικό του Αναδόχου δε θα ειςϋρχεται ςε πλημμυριςμϋνουσ χώ-
ρουσ, αγωγούσ, containers, κ.λ.π, χωρύσ ϋγγραφη  ϊδεια τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. 

19.13 Υωτιϋσ. Ο Ανϊδοχοσ δεν πρϋπει να χρηςιμοποιεύ φλόγεσ ό οξυγονοκόλληςη χωρύσ ϋγγραφη ϊδεια  τησ Επι-
βλϋπουςασ Τπηρεςύασ. Ο Ανϊδοχοσ επύςησ,  θα πρϋπει να φροντύςει για την ύπαρξη  πυροςβεςτόρων  κοντϊ ςε 
χώρουσ όπου υπϊρχει η πιθανότητα πυρκαγιϊσ. 

 

19.14 Ρύπανςη. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υπακούει τουσ κανονιςμούσ που αφορούν ςτη διϊθεςη ρυπϊνςεωσ 
ςτο ϋδαφοσ, υπϋδαφοσ, ςτην ατμόςφαιρα, ςτη διϊθεςη ϊχρηςτων αντικειμϋνων, ςτο θόρυβο και ςε ϊλλεσ ενο-
χλόςεισ. Σύποτα από όςα αναφϋρονται ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ δεν μεταβϊλλει τα ανωτϋρω αναφερόμενα 
ςτην παρϊγραφο αυτό. 

 

19.15 Καθαριότητα χώρου. Ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να κρατϊ πϊντα τον χώρο καθαρό ςύμφωνα με τισ απαιτό-
ςεισ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. Σα ϊχρηςτα υλικϊ θα πρϋπει να απομακρύνονται καθώσ εξελύςςεται το ϋργο 
και τα υλικϊ για απομϊκρυνςη θα πρϋπει να τοποθετούνται ςε χώρουσ που θα υποδειχθούν ωσ χώροι απορριμ-
μϊτων από την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. Όταν το ϋργο ολοκληρωθεύ όλα τα ϊχρηςτα υλικϊ θα πρϋπει να απομα-
κρυνθούν από το χώρο με επιβϊρυνςη του Αναδόχου. 

 

19.16 Τπερχεύλιςη Τγρών. Τπερχεύλιςη υγρών ςε δρόμουσ ό αγωγούσ όμβριων πρϋπει να αποτρϋπεται και θα 
πρϋπει να αναφϋρεται αμϋςωσ ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 

 

19.17 Λϊςπεσ ςτουσ δρόμουσ. Ο Ανϊδοχοσ δε θα αφόνει λϊςπη ςτουσ δρόμουσ, μϋςα ό ϋξω από τουσ χώρουσ ερ-
γαςύασ και θα πρϋπει να καθαρύζεται επιμελώσ ο χώροσ από τισ λϊςπεσ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικεύμενο και περιεχόμενο προμόθειασ. 

H παρούςα αφορϊ ςτην εκ μϋρουσ του Αναδόχου προςφορϊ προσ τη ΔΕΤΑ Πϊρου του ςυνόλου τησ προμόθειασ 
και εργαςιών, όπωσ περιγρϊφεται ςτα τεύχη τησ παρούςασ. 

 

Άρθρο 2ο: Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εικοςιτϋςςερισ (24) μόνεσ. 

 

Άρθρο 3ο: Σόποσ και Σρόποσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ – ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ. 

Η ςύμβαςη θα εκτελεςτεύ ςε χώρο ιδιοκτηςύασ του Δόμου Αντιπϊρου (Κύριοσ του ϋργου). Η εκτϋλεςη τησ προ-
μόθειασ θα πραγματοποιηθεύ με τη διεξαγωγό Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνιςμού ϊνω των ορύων με κριτόριο 
ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ, βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ -
τιμόσ. 

 

Άρθρο 4ο: Οικονομικό Αντικεύμενο. 

Σο ςυνολικό οικονομικό αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ θα καθοριςτεύ από την οικονομικό προςφορϊ του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5ο: Υόροι -Σϋλη -Κρατόςεισ. 

Ο Ανϊδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βϊςει των κειμϋνων διατϊξεων, φόρουσ, τϋλη και κρατόςεισ ςύμφωνα με 
την κεύμενη νομοθεςύα. 

 

Άρθρο 6ο: Λογαριαςμού – Πιςτοποιόςεισ - Σρόποσ πληρωμόσ. 

Η αμοιβό του Αναδόχου αφορϊ ςε κατ' αποκοπό τμηματικό οικονομικό αντύτιμο, που θα προςδιορύζεται ςτη 
ύμβαςη όπωσ διαμορφώθηκε με την οικονομικό προςφορϊ του.  

Ο Ανϊδοχοσ θα αμεύβεται επύ τησ παρεχόμενησ προμόθειϊσ, με βϊςη τουσ λογαριαςμούσ που ςυντϊςςονται ςύμ-
φωνα με τα επόμενα. Μετϊ τη λόξη διακριτών προμηθειών ο Ανϊδοχοσ ςυντϊςςει ϋνα Λογαριαςμό, που περι-
λαμβϊνει το οφειλόμενο ςτον ανϊδοχο ποςό από τισ παραςχεθεύςεσ προμόθειεσ. Οι Λογαριαςμού υποβϊλλονται 
προσ ϋλεγχο και ϋγκριςη από τη ΔΕΤΑ Πϊρου. 

Η ϋγκριςη των λογαριαςμών γύνεται από την αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την 
υποβολό τουσ. χετικώσ εκδύδεται βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ (πρωτόκολλο ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλα-
βόσ). ε περύπτωςη που η Επιτροπό Παραλαβόσ ϋχει αντιρρόςεισ ωσ προσ το περιεχόμενο των λογαριαςμών 
προβαύνει ςτην διόρθωςό τουσ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό τουσ επιςτρϋφει για επαναςύνταξη, καταγρϊφοντασ 
τισ διαφωνύεσ ςτο ςχετικό ϋγγραφο. 

Κατόπιν τησ ϋγκριςησ του λογαριαςμού ο ανϊδοχοσ εκδύδει το ςχετικό Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών, καθώσ 
και εξοφλητικό απόδειξη, εϊν το τιμολόγιο δεν φϋρει την ϋνδειξη «Εξοφλόθηκε». 

Η πληρωμό τησ αξύασ κϊθε παροχόσ υπηρεςύασ, θα γύνεται για το 100% τησ αξύασ του εκϊςτοτε τιμολογύου και 
μϋςα ςε τριϊντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από κϊθε τμηματικό παρεχόμενη υπηρεςύα, αφού υπογραφούν τα 
ςχετικϊ πρωτόκολλα ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπϋσ, διαφορετικϊ ο Δόμοσ 
Αντιπϊρου καθύςταται υπερόμερη και οφεύλει τόκουσ υπερημερύασ, χωρύσ να απαιτεύται όχληςη, (ςύμφωνα με 
τα οριζόμενα ςτον Ν.4152/2013 και ςυγκεκριμϋνα ςτην Τποπαρϊγραφο Ζ.5. αυτού), με την επιφύλαξη των ό-
ςων αναφϋρονται παρακϊτω. 

Όλα τα δικαιολογητικϊ του χρηματικού εντϊλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ κλπ.) 
ελϋγχονται από την αρμόδια υπηρεςύα ελϋγχου του Δόμου Αντιπϊρου. Για την ϋκδοςη χρηματικού εντϊλματοσ ο 
ανϊδοχοσ πρϋπει να προςκομύςει το αντύςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών από την 
ημερομηνύα ϋκδοςησ πρωτοκόλλου ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ και η πληρωμό του θα πρϋπει να λϊβει 
χώρα ςε επιπλϋον δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ. ε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ προςκόμιςησ του τιμολογύου, η ςυνολικό 
προθεςμύα των τριϊντα (30) ημερών για την εξόφληςό του παρατεύνεται αναλόγωσ και η πληρωμό του θα γύνε-
ται εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την προςκόμιςη του τιμολογύου, ϊλλωσ του Δόμου Αντιπϊρου καθύςταται 
υπερόμεροσ κατϊ τα ανωτϋρω. 

Απαραύτητη προώπόθεςη για την πληρωμό εύναι η προςκόμιςη εκ μϋρουσ του Αναδόχου ςτην ταμειακό υπηρε-
ςύα του Δόμου Αντιπϊρου, των αποδεικτικών φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ ό και όςα λοιπϊ δι-
καιολογητικϊ προβλϋπονται από τισ οικεύεσ διατϊξεισ. Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομιςθούν ε-
ντόσ των προθεςμιών εξόφληςόσ του, ςύμφωνα με όςα ειδικϊ ορύζονται παραπϊνω ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 



 

 

του παρόντοσ. ε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ υποβολόσ των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, ο Δόμοσ Αντιπϊρου δεν 
καθύςταται υπερόμεροσ, ει μη μόνο από την ημϋρα προςκόμιςόσ τουσ. 

τισ ανωτϋρω προθεςμύεσ δεν ςυμπεριλαμβϊνεται το χρονικό διϊςτημα τυχόν δικαςτικών διενϋξεων και ϋλλει-
ψη δικαιολογητικών εκ’ μϋρουσ του αναδόχου (με αποκλειςτικό υπαιτιότητϊ του). 

 

Άρθρο 7ο: Τποχρεώςεισ Αναδόχου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται πριν την εκτϋλεςη εργαςιών να ενημερώνει την Σεχνικό Τπηρεςύα τησ ΔΕΤΑ Πϊρου 
ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα των προςώπων που ςυμμετϋχουν ςτο  ςυνεργεύο του. 

Για την αςφϊλιςη και τη καταβολό αςφαλιςτικών ειςφορών όλων όςων απαςχοληθούν ςτην εκτϋλεςη του α-
ντικειμϋνου αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ και υπόχρεοσ εύναι ο ανϊδοχοσ. 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υπόχρεοσ για τη λόψη όλων των απαραύτητων μϋτρων αςφαλεύασ καθ’ όλη τη διϊρκεια των 
εργαςιών, όπωσ αυτϊ προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ. 

ε περύπτωςη ζημιών ςτισ εγκαταςτϊςεισ από παραλεύψεισ του αναδόχου ό του προςωπικού του κατϊ τη διϊρ-
κεια εκτϋλεςησ των εργαςιών, μοναδικόσ υπεύθυνοσ και υπόχρεοσ για την αποκατϊςταςη και αποζημύωςη εύναι 
ο ανϊδοχοσ με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη. 

Για τισ εργαςύεσ προμόθειασ θα τηρεύται ημερολόγιο ςτο οπούο θα αναγρϊφονται λεπτομερώσ οι επύ μϋρουσ ερ-
γαςύεσ που πραγματοποιόθηκαν. 

 

Άρθρο 8ο: Απόρριψη Παραδοτϋου - Αντικατϊςταςη. 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ τησ παρεχόμενησ προμόθειασ και εργαςιών ό/και πα-
ραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη του Δ  τησ ΔΕΤΑ Πϊρου, ύςτερα από γνωμοδό-
τηςη τησ επιτροπόσ παραλαβόσ, μπορεύ να εγκρύνεται αντικατϊςταςη των προμηθειών ό/και παραδοτϋων αυ-
τών με ϊλλα, που να εύναι, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από 
την απόφαςη αυτό. 

Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται για 
την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, ο δε πϊρο-
χοσ των υπηρεςιών θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12, λό-
γω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ προμόθειεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθε-
ςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκειασ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

 

Άρθρο 9ο: Τποχρεώςεισ Εργοδότη. 

Η ΔΕΤΑ Πϊρου θα λϊβει κϊθε ενδεικνυόμενο μϋτρο για να διευκολύνει τον Ανϊδοχο ςτο ϋργο του. Επύςησ, οφεύ-
λει να καταβϊλει εγκαύρωσ το οικονομικό αντϊλλαγμα του αναδόχου. 

 

Άρθρο 10ο: Παρακολούθηςη τησ ύμβαςησ - Παραλαβό υμβατικού Αντικειμϋνου. 

Για την   παρακολούθηςη   τησ   εκτϋλεςησ   τησ   ςύμβαςησ   αρμόδια   εύναι   η  Σεχνικό Τπηρεςύα τησ ΔΕΤΑΠ. 
Προσ το ςκοπό αυτό ορύζει επιβλϋποντα τησ ςύμβαςησ ϋναν εκ των υπαλλόλων τησ Τπηρεςύασ. Αντικεύμενο τησ 
Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ εύναι να γνωμοδοτεύ για κϊθε θϋμα που ανακύπτει από την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και 
ιδύωσ επύ τησ παρϊταςησ του ςυμβατικού χρόνου, κϊθε ϊλλησ τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ και τησ ϋκπτωςησ 
του αναδόχου. 

Με απόφαςη του Δ  τησ ΔΕΤΑ Πϊρου ςυγκροτεύται τριμελόσ  Επιτροπό Παραλαβόσ υμβατικού Αντικειμϋνου 
αποτελούμενη από τρεισ (3) υπαλλόλουσ, με τουσ αναπληρωματικούσ τουσ, ϋνασ εκ των οπούων διαθϋτει ειδικϋσ 
γνώςεισ, ςχετικϋσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ. Αντικεύμενο τησ Επιτροπόσ αυτόσ εύναι η τμηματικό και ςυ-
νολικό παραλαβό των παρεχόμενων προμηθειών. 

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ προμόθειεσ ό/και τα παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλό-
ρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύ-
ςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επη-
ρεϊζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τε-
λευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του Δ τησ 
ΔΕΤΑ Πϊρου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων προμηθειών ό/και παραδοτϋων, με ϋκ-
πτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. 



 

 

Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλα-
βό των παρεχόμενων προμηθειών ό/και παραδοτϋων τησ ςύμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικό πρωτόκολλο ορι-
ςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη. 

Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ εγκρύνεται από το Δ  τησ ΔΕΤΑ Πϊρου με απόφαςό του, η οπούα κοινο-
ποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνύα υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την ϋγκριςη ό την απόρριψό του, θεωρεύται ότι 
η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, πραγματοποι-
ούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι από τριμελό επιτροπό που ςυγκροτεύται με απόφαςη του αρ-
μοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και τα μϋλη τησ επιτροπόσ 
που πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπόμενο από την ςύμβαςη χρόνο. Η παραπϊνω επιτροπό παρα-
λαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται από τη ςύμβαςη και ςυντϊςςει τα ςχετι-
κϊ πρωτόκολλα. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη όλων των προ-
βλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων, οι οπούοι ολοκληρώνονται 
εντόσ δύο μηνών από τη λόξη τησ ςύμβαςησ. Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε από την αρχικό επιτροπό παραλα-
βόσ, δεν λαμβϊνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 11ο: Κόρυξη αναδόχου ϋκπτωτου. 

1.Ο ανϊδοχοσ που δεν προςϋρχεται ςτην ΔΕΤΑ Πϊρου μϋςα ςτην προθεςμύα που του ορύςτηκε για να υπογρϊψει 
τη ςχετικό ςύμβαςη, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του και από 
κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη του αρμοδύου για την διούκηςη του φορϋα οργϊνου, ύςτε-
ρα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. 

Ο ανϊδοχοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό τη ςύμβαςη όταν: 

 α. Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε με ευθύνη τησ ΔΕΤΑ Πϊρου. 

β. υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. 

3. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από 
αυτόν, με απόφαςη του Αναθϋτοντοσ Υορϋα, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου (Ε-
πιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ): 

α) ςτην περύπτωςη τησ παρ. 7 του ϊρθρου 316 περύ κατακύρωςησ και ςύναψησ ςύμβαςησ, 

β) ςτην περύπτωςη που δεν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη ό/και δεν ςυμ-
μορφωθεύ με τισ ςχετικϋσ γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ δια-
τϊξεισ, εντόσ του ςυμφωνημϋνου χρόνου εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) εφόςον δεν φορτώςει, δεν παραδώςει ό δεν αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ αγαθϊ ό δεν επιςκευϊςει ό δεν 
ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δόθηκε, ςύμφωνα με όςα προ-
βλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη τησ επόμενησ παραγρϊφου. 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του αναδόχου από ςύμβαςη κατϊ την ωσ ϊνω περύπτωςη γ, ο Ανα-
θϋτων Υορϋασ κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του ν. 
4412/20161 και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο ανϊδο-
χοσ, προκειμϋνου να ςυμμορφωθεύ, μϋςα ςε προθεςμύα 15 ημερών από την κοινοπούηςη τησ ανωτϋρω όχληςησ. 
Αν η προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό όχληςη, παρϋλθει, χωρύσ ο ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκ-
πτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με 
απόφαςη τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋα . 

Ο ανϊδοχοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ για λόγουσ που αφορούν ςε υπαιτιότητα του φορϋα εκτϋλεςησ τησ ςύμ-
βαςησ ό αν ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. 

τον οικονομικό φορϋα, που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με απόφαςη του αποφαινό-
μενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερό-
μενο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ περύπτωςη, 

β) εύςπραξη εντόκωσ τησ προκαταβολόσ που χορηγόθηκε ςτον ϋκπτωτο από τη ςύμβαςη ανϊδοχο εύτε από πο-
ςόν που δικαιούται να λϊβει εύτε με κατϊθεςη του ποςού από τον ύδιο εύτε με κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ προκα-
ταβολόσ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γύνεται από την ημερομηνύα λόψησ τησ προκαταβολόσ από τον ανϊδοχο μϋ-
χρι την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ απόφαςησ κόρυξόσ του ωσ εκπτώτου, με το ιςχύον κϊθε φορϊ ανώτατο όριο 
επιτοκύου για τόκο από δικαιοπραξύα, από την ημερομηνύα δε αυτό και μϋχρι τησ επιςτροφόσ τησ, με το ιςχύον 
κϊθε φορϊ επιτόκιο για τόκο υπερημερύασ. 

                                                        

 



 

 

γ) Καταλογιςμόσ του διαφϋροντοσ, που προκύπτει εισ βϊροσ του Αναθϋτοντοσ Υορϋα, εφόςον αυτόσ προμηθευ-
τεύ τα αγαθϊ, που δεν προςκομύςτηκαν προςηκόντωσ από τον ϋκπτωτο οικονομικό φορϋα, αναθϋτοντασ το ανε-
κτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ ςτον επόμενο κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ οικονομικό φορϋα που εύχε λϊβει μϋ-
ροσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ. Αν ο οικονομικόσ φορϋασ του προηγούμενου εδαφύου δεν αποδε-
χθεύ την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ, ο Αναθϋτων Υορϋασ μπορεύ να προμηθευτεύ τα αγαθϊ, που δεν προςκομύςτη-
καν προςηκόντωσ από τον ϋκπτωτο οικονομικό φορϋα, από τρύτο οικονομικό φορϋα εύτε με διενϋργεια νϋασ δια-
δικαςύασ ανϊθεςησ ςύμβαςησ εύτε με προςφυγό ςτη διαδικαςύα διαπραγμϊτευςησ, χωρύσ προηγούμενη δημοςύ-
ευςη, εφόςον ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 269 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο: Λόξη τησ ςύμβαςησ. 

Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν ςυντρϋχουν οι εξόσ προώποθϋςεισ: 

α) Όταν παραςχεθούν οι προμόθειεσ ςτο ςύνολο τουσ και ϋχει παρϋλθει η καταληκτικό  ημερομηνύα για την πε-
ραύωςη τησ ςύμβαςησ, 

β) Παραλόφθηκαν οριςτικϊ ποςοτικϊ και ποιοτικϊ οι προμόθειεσ που παραςχϋθηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ, αφού προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν κυρώςεισ ό εκπτώςεισ 
και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμεύθη-
καν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη. 

 

Άρθρο 13ο: Ανωτϋρα Βύα. 

Ο ανϊδοχοσ που επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από τότε που ςυνϋβηςαν τα 
περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα, να τα αναφϋρει εγγρϊφωσ και να προςκομύςει ςτη ΔΕΤΑ Πϊρου 
τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 

 

Άρθρο 14ο: Καλόπιςτη Εφαρμογό τησ ςύμβαςησ - Διοικητικϋσ Προςφυγϋσ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμ-
βαςησ. 

Η ΔΕΤΑ Πϊρου και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ υποχρεώςεισ και τα 
δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγ-
γύησ. Η λύςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ, κατϊ το Νόμο. 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ να υποβϊλει προςφυγό για 
λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον τησ ΔΕΤΑ Πϊρου που εκτελεύ τη ςύμβαςη, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθε-
ςμύα τριϊντα (30) ημερών, από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ, ςύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα ςτη διϊταξη του ϊρθρου 205 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147). Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το Δ τησ 
ΔΕΤΑ Πϊρου, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ. Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται 
προςβολό με ϊλλη οποιοςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό. 

 

Άρθρο 15ο: Εμπιςτευτικότητα. 

Φωρύσ την προηγούμενη γραπτό ςυναύνεςη τησ ΔΕΤΑ Πϊρου, ο ανϊδοχοσ δεν αποκαλύπτει εμπιςτευτικϋσ πλη-
ροφορύεσ που του δόθηκαν ό που ο ύδιοσ ανακϊλυψε κατϊ  την υλοπούηςη τησ ςύμβαςησ, ούτε κοινοποιεύ ςτοι-
χεύα, ϋγγραφα και πληροφορύεσ των οπούων λαμβϊνει γνώςη ςε ςχϋςη με τη ςύμβαςη. Τποχρεούται δε να μερι-
μνϊ ώςτε το προςωπικό του, και κϊθε ςυνεργαζόμενοσ με αυτόν να τηρόςει την ωσ ϊνω υποχρϋωςη. ε περύ-
πτωςη αθϋτηςησ από τον ανϊδοχο τησ ωσ ϊνω υποχρϋωςόσ του, η ΔΕΤΑ Πϊρου δικαιούται να απαιτόςει την 
αποκατϊςταςη τυχόν ζημύασ τησ και την παύςη κοινοπούηςησ των εμπιςτευτικών πληροφοριών και την παρϊ-
λειψό τησ ςτο μϋλλον. 

Ο ανϊδοχοσ δε δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη χωρύσ την προηγούμενη ςυ-
ναύνεςη τησ ΔΕΤΑ Πϊρου, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋνα-
ντι ςτη ΔΕΤΑ Πϊρου. Δεν δεςμεύει τη ΔΕΤΑ Πϊρου με κανϋνα τρόπο χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύ-
νεςη. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ η επιτροπό Παραλαβόσ και όλα τα εξουςιοδοτημϋνα από τη ΔΕΤΑ Πϊ-
ρου πρόςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋνα, παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιούνται να γνωρύ-
ζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτούσ κατϊ τη διϊρκεια και με την ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
και αφορούν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα ό μεθόδουσ καταςκευόσ ό λειτουργύασ τησ ςύμβαςησ ό του ύδιου 
του αναδόχου. 

 

 



 

 

Άρθρο 16ο: Παρϊνομεσ ςυμπεριφορϋσ. 

Ο ανϊδοχοσ τησ ςύμβαςησ ό οι νόμιμοι εκπρόςωποι του δεςμεύονται ότι, ςε όλα τα ςτϊδια που προηγούνται τησ 
κατακύρωςησ τησ ςύμβαςησ δεν ενϋργηςαν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ και ότι θα εξακολουθούν να μην 
ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη αυτόσ. 

 

Άρθρο 17ο: Πόροι - Φρηματοδότηςη. 
Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται μϋςω επενδυτικού δανεύου που χορηγεύται από το Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, ςυνομολογεύται με δανειακό ςύμβαςη μεταξύ του Κύριου του Έργου και του 
Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων και αποπληρώνεται από πόρουσ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 
Επενδύςεων (ΠΔΕ) του Τπουργεύου Εςωτερικών. 
Η χρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ ϋχει ενταχθεύ ςτο Πρόγραμμα Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για την Σοπικό Αυ-
τοδιούκηςη «ΑΝΣΨΝΗ ΣΡΙΣΗ», ςτον ϊξονα Προτεραιότητασ «Περιβϊλλον» με τύτλο «Τποδομϋσ ύδρευςησ»  
βϊςει τησ με αρ. πρωτ.  9547/2021/02-03-2022 απόφαςησ ϋνταξησ (ΑΔΑ: 6ΡΜΖ46ΜΣΛ6-ΑΡΜ) με ποςό δύο ε-
κατομμυρύων διακοςύων τριϊντα δύο χιλιϊδων ευρώ (2.232.000,00 €). 

Η δαπϊνη για την εν λόγω ςύμβαςη βαρύνει τουσ προώπολογιςμούσ των οικονομικών ετών 2022-2023-2024 
του Δόμου Αντιπϊρου (Πολυετόσ υποχρϋωςη). 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ύμβαςη υλοπούηςησ τησ προμόθειασ. 

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρουςιαςτεύ εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από την ϋγγραφη ειδοπούηςη  
για να υπογρϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη, προςκομύζοντασ την εγγυητικό επιςτολό που θα ιςχύει για την καλό ε-
κτϋλεςη των όρων τησ προμόθειασ η οπούα θα επιςτρϋφεται τμηματικϊ με την ολοκλόρωςη κϊθε τμηματικόσ 
παρϊδοςησ-εγκατϊςταςησ. Η κϊθε παρϊδοςη θα βεβαιώνεται με το αντύςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβόσ και το 
υπόλοιπο αυτόσ μετϊ την οριςτικό παραλαβό του ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ η οπούα ορύζεται μετϊ και το πϋ-
ρασ τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ.  

την περύπτωςη κατϊ την οπούα ο προμηθευτόσ δε φϋρει την εγγυητικό επιςτολό ό δεν υπογρϊψει το ςυμφω-
νητικό, θα κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ οπότε:  

α) καταπύπτει η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του ςτο διαγωνιςμό  

β) εύναι υποχρεωμϋνοσ να αποζημιώςει το Δόμο Αντιπϊρου για κϊθε ζημιϊ από τη ματαύωςη τησ υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ και κυρύωσ από την ενδεχόμενη διαφορϊ τιμόσ κατϊ την κατακύρωςη του διαγωνιςμού και αυτόσ που 
θα ςυμφωνόςει η ΔΕΤΑ Πϊρου για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ από τον επόμενο μειοδότη.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Εγκατϊςταςη υςτόματοσ. 

Εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ τησ προμόθειασ πρϋπει 
να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα :  

 χρονοδιϊγραμμα εγκατϊςταςησ, θϋςησ ςε λειτουργύα και παρϊδοςησ του ςυςτόματοσ  

 υπόμνημα ενεργειών ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ για την προετοιμαςύα και διαμόρφωςη χώρων από την Τπη-
ρεςύα καθώσ και κϊθε ενϋργειασ τησ Τπηρεςύασ προσ διϊφορεσ κατευθύνςεισ για τη διευκόλυνςη τησ 
ομαλόσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ του ςυςτόματοσ ςτο ςύνολό του και  

 μελϋτη εφαρμογόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ  

Η εγκατϊςταςη κϊθε τοπικού ςταθμού θα γύνει από τον προμηθευτό, ο οπούοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για τη μετα-
φορϊ, εγκατϊςταςη, ςύνδεςη και παρϊδοςη του εξοπλιςμού ςε κανονικό λειτουργύα.  

Η Τπηρεςύα θα πρϋπει να λϊβει υπόψη τησ τα ανωτϋρω και εντόσ εύλογου χρονικού διαςτόματοσ θα πρϋπει τα 
εγκρύνει ό να ενημερώςει τον ανϊδοχο για την τροποπούηςό τουσ. ε αυτό την περύπτωςη ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει 
να επανυποβϊλει το ϋγγραφο που του ζητόθηκε να τροποποιόςει εντόσ δϋκα (10) ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Εκπαύδευςη. 

Ο ανϊδοχοσ ςτην τεχνικό του προςφορϊ θα ςυντϊξει και θα υποβϊλλει πλόρεσ και λεπτομερϋσ πρόγραμμα εκ-
παύδευςησ του προςωπικού τησ Τπηρεςύασ. Η εκπαύδευςη θα αφορϊ ςτον ςυγκεκριμϋνο τύπο ςυςκευών και 
ςυςτημϊτων τα οπούα θα εγκαταςταθούν. Επύςησ υποχρεούται να παρϋχει, όποτε κληθεύ, εκπαιδευτικό υποςτό-
ριξη καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ περιόδου εγγύηςησ.  

Η εκπαύδευςη θα πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτην όλη φιλοςοφύα λειτουργύασ και ςυντηρόςεωσ του ςυςτόματοσ, 
ωσ αναφϋρεται ςτην παρούςα και θα διεξαχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα.  

Σο πρόγραμμα θα περιλαμβϊνει χειριςτικό εκπαύδευςη, προληπτικό ςυντόρηςη, ςυμπτωματολογύα και ϊρςη 
βλαβών ςε ςυνδυαςμό με το ςύςτημα προγραμματιςμϋνησ ςυντόρηςησ, την ςχετικό βιβλιογραφύα των ςυ-



 

 

ςκευών ςτισ οπούεσ εκτελεύται η εκπαύδευςη και τα υπό προμόθεια όργανα δοκιμών/μετρόςεων και ανταλλα-
κτικϊ, για το κυρύωσ υπό προμόθεια υλικό του ϋργου τησ παρούςασ. 

Ο προμηθευτόσ θα προμηθεύςει την υπηρεςύα με εγχειρύδια Λειτουργύασ και υντόρηςησ. 

Σα εγχειρύδια θα παραδοθούν ςε δύο (2) πλόρεισ ςειρϋσ ςτα Ελληνικϊ ό Αγγλικϊ και θα εύναι κατ’ ελϊχιςτο τα 
εξόσ : 

Εγχειρύδιο Λειτουργύασ ταθμού. 

Εγχειρύδια εξοπλιςμού. Σα εγχειρύδια του εξοπλιςμού θα περιϋχουν πλόρη ϋντυπα όπωσ παρϋχονται από τουσ 
καταςκευαςτϋσ. 

Περιγραφικό εγχειρύδιο με ςχϋδια τοποθϋτηςησ και υπολογιςμούσ για κϊθε τοπικό ςταθμό που περιλαμβϊνουν 
κυρύωσ ςχϋδια υφιςτϊμενων ηλ/κών πινϊκων καθώσ και ηλ/κών πινϊκων που θα εγκαταςτόςει ο προμηθευτόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Σεκμηρύωςη και κυριότητα. 

Ο προμηθευτόσ θα προμηθεύςει την Τπηρεςύα με εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ. Σα εγχειρύδια θα πα-
ραδοθούν ςε δύο (2) πλόρεισ ςειρϋσ ςτα Αγγλικϊ ό ςτα Ελληνικϊ (αν αυτό εύναι εφικτό) και θα εύναι κατ’ ελϊχι-
ςτον αυτϊ που αναφϋρονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.  
Ο Δόμοσ Αντιπϊρου μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ελεύθερα όλουσ τουσ πηγαύουσ (source) κώδικεσ και όλο το λογι-
ςμικό που θα δοθεύ, για χρόςη τησ και όχι για εμπορικούσ ςκοπούσ. Η ιδιοκτηςύα του λογιςμικού των εφαρμο-
γών θα εύναι και τησ προμηθεύτριασ εταιρεύασ η οπούα μπορεύ να το χρηςιμοποιόςει ελεύθερα.  
ημειώνεται ότι ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ επύ ποινόσ αποκλειςμού πρϋπει να δηλώνεται με δόλωςη 
του Ν1599/86 ότι θα παραδοθούν οι πηγαύοι κώδικεσ του λογιςμικού εφαρμογών ςτον Δόμου Αντιπϊ-
ρου.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Εγγύηςη-υντόρηςη –Τποςτόριξη. 

Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να παρϋχει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ διϊρκειασ τουλϊχιςτον δύο (2) ετών, τόςο 
για τα επιμϋρουσ τμόματα που απαρτύζουν το προςφερόμενο ςύςτημα όςο και για το ςύνολο του ςυςτόματοσ.  

Μετϊ τη λόξη τησ χρονικόσ περιόδου εγγυόςεωσ, ο προμηθευτόσ υποχρεούται να υποβϊλλει ςτην προςφορϊ του 
πρόταςη και ςχϋδια ςύμβαςησ για τη ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ, η οπούα θα περιλαμβϊνει τισ υπηρεςύεσ προ-
ληπτικόσ ςυντόρηςησ και ϊρςησ βλαβών καθώσ και οποιαδόποτε ανταλλακτικϊ ενδεχόμενα απαιτηθούν. 

την Σεχνικό του προςφορϊ περιγρϊφονται επύςησ: 
- οι όροι εγγύηςησ-ςυντόρηςησ του προςφερόμενου ςυςτόματοσ καθώσ και πρόγραμμα προληπτικόσ ςυντό-
ρηςησ για περύοδο τόςη όςη αναφϋρεται ςτην Σεχνικό Προςφορϊ και αφορϊ το χρονικό διϊςτημα μετϊ την ορι-
ςτικό ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό του ςυςτόματοσ (πϋρασ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ) που περιλαμβϊνει 
και διαδικαςύα τεχνικόσ υποςτόριξησ 160 ωρών.   
- χϋδιο για τισ ανωτϋρω υπηρεςύεσ προληπτικόσ ςυντόρηςησ και ϊρςησ βλαβών καθώσ και οποιαδόποτε α-
νταλλακτικϊ ενδεχόμενα απαιτηθούν για διϊρκεια ςύμφωνα με την Σεχνικό του προςφορϊ (που προςφϋρει, 
αξιολογεύται και τον βαρύνει) μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό τησ προμόθειασ (ςυςτόμα-
τοσ) κατϊ την οπούα ο ανϊδοχοσ εξαςφαλύζει και εγγυϊται την πλόρη ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ. Ο χρόνοσ α-
νταπόκριςησ ςε περύπτωςη βλϊβησ του ςυςτόματοσ δεν πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ των 24 ωρών. Προσ το 
ςκοπό αυτό ο προμηθευτόσ επιβϊλλεται και πρϋπει να ϋχει την δυνατότητα ςύνδεςησ μϋςω Modem με τον κε-
ντρικό ςταθμό ελϋγχου του ςυςτόματοσ από την ϋδρα τησ επιχεύρηςησ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Δοκιμϋσ εγκαταςτϊςεων. 

Ο Προμηθευτόσ θα προνοόςει για δοκιμό του ςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη. Όλεσ οι 
διαδικαςύεσ δοκιμών θα ςυμφωνηθούν ςε ςυνεργαςύα με τον Τπεύθυνο Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ, ώςτε να πλη-
ρούν τισ προδιαγραφϋσ του ςυςτόματοσ.   

 

Άρθρο 24ο : Εκτϋλεςη εργαςιών. 

Ο Προμηθευτόσ κατϊ την διαδικαςύα εγκατϊςταςησ του εξοπλιςμού θα ϋχει ϋναν ικανό επιβλϋποντα μηχανικό 
που θα εύναι ςυνεχώσ ςτουσ χώρουσ των εργαςιών, θα ϋχει εμπειρύα ςε παρόμοια ϋργα και θα εύναι εγκεκριμϋνοσ 
από την Τπηρεςύα.  

Ο επιβλϋπων αυτόσ δε θα αλλϊξει χωρύσ την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ. Ο επιβλϋπων θα εύναι υπό τον ςυ-
νεχό ϋλεγχο ενόσ ϋμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτό, ο οπούοσ θα επιςκϋπτεται τουσ χώρουσ των εργαςιών, 
όπωσ θα ςυμφωνηθεύ με τον Αρμόδιο Μηχανικό τησ Τπηρεςύασ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ των εργαςιών και 
θα ςυμμετϋχει ς’ όλεσ τισ ςυναντόςεισ ςτο χώρο των εργαςιών.  



 

 

Ο Προμηθευτόσ θα διαθϋτει όλη την κατϊλληλη εργατικό δύναμη για την εγκατϊςταςη και ϋλεγχο των εργα-
ςιών, ειδικευμϋνη και ανειδύκευτη.  

Ο Προμηθευτόσ θα ειδοποιεύ γραπτώσ την Τπηρεςύα όταν ολοκληρώνει κϊθε μϋροσ των εργαςιών και όταν ολο-
κληρώςει όλο το ϋργο.  

Ο Προμηθευτόσ θα εκτελϋςει ελϋγχουσ παρουςύα του αρμόδιου μηχανικού τησ Τπηρεςύασ και προσ ικανοπούηςη 
του, για κϊθε μϋροσ των εργαςιών καθώσ και για όλο το ϋργο και ο Προμηθευτόσ θα διαθϋςει το προςωπικό και 
τα υλικϊ που χρειϊζονται για τυχόν προςωρινϋσ ςυνδϋςεισ.  

Ο Προμηθευτόσ θα αναλϊβει κϊθε απαραύτητη προςωρινό εργαςύα που θα απαιτηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμ-
βαςησ.  

Ο Προμηθευτόσ θα αναλϊβει με δικό του κόςτοσ κϊθε υπερωρύα που θα κριθεύ αναγκαύα για την ολοκλόρωςη 
των εργαςιών ςε ςχϋςη με τισ υπϊρχουςεσ καταςτϊςεισ ςύμφωνα με τισ οπούεσ θα εκτελϋςει το ϋργο.  

 

Άρθρο 25ο : Πρότυπα. 
Πρότυπα νοούνται όςα γενικϊ δημοςιεύονται από τον Βρετανικό Οργανιςμό Προτύπων (BSI) ό την διεθνό Ηλε-
κτροτεχνικό Επιτροπό (IEC) ό το Ινςτιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ό την Διεθνό Σηλεγραφικό και 
Σηλεφωνικό υμβουλευτικό Επιτροπό (CCITT) ό την Διεθνό Ραδιοηλεκτρικό υμβουλευτικό Επιτροπό (CCIR) ό 
τον Διεθνό Οργανιςμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτόσ θϋλει να προμηθεύςει, πρόςθετα των ςυμβατικών, 
υλικϊ ό να εκτελϋςει εργαςύεσ ακολουθώντασ κϊποιοσ ϊλλουσ κανονιςμούσ πρϋπει να ζητεύται η ϋγκριςη τησ 
Τπηρεςύασ. Ο Προμηθευτόσ θα προςκομύζει, αν του ζητηθεύ, μεταφραζόμενο ςτα Ελληνικϊ κϊθε κανονιςμό που 
περιλαμβϊνεται ςτη ςύμβαςη που ϋχει εγκριθεύ εναλλακτικϊ δε ςτα αγγλικϊ, αν δεν υπϊρχει μετϊφραςό τουσ 
ςτα Ελληνικϊ. 

 

Άρθρο 26ο : Νόμοι και ςχετικϋσ Διατϊξεισ. 

Ο Προμηθευτόσ θα πρϋπει να υπακούει ςε όλουσ τουσ νόμουσ και να ειδοποιεύ όλουσ τουσ ιδιοκτότεσ ηλεκτρικών 
καλωδύων ό οποιονδόποτε ϊλλων καλωδύων και ςωλόνων που μπορεύ να επηρεαςτούν από την εκτϋλεςη των 
εργαςιών. την προςφορϊ πρϋπει να ϋχει ςυμπεριλϊβει και προβλεφθεύ το κόςτοσ του ελϋγχου τησ εγκατϊςτα-
ςησ ό των ειδικών μϋτρων που πρϋπει να παρθούν όπωσ θα ζητηθούν από την Τπηρεςύα.  

 

Άρθρο 27ο : Αύτηςη για ϊδειεσ και εγκρύςεισ ςχεδιαςμού. 

Ο Προμηθευτόσ θα πρϋπει να υπολογύςει ςτην προςφορϊ του το κόςτοσ για την παροχό όλων των αναγκαύων 
πληροφοριών ςχεδύαςησ ώςτε η Τπηρεςύα να μπορεύ να πϊρει όλεσ τισ αναγκαύεσ εγκρύςεισ για τισ εργαςύεσ και 
το υλικό που θα εγκαταςταθεύ ςε ςχϋςη με τη εκτελούμενη προμόθεια/εγκατϊςταςη.  

 

Άρθρο 28ο : Εκτϋλεςη εργαςιών. 

Επειδό οι διϊφορεσ εγκαταςτϊςεισ του Δόμου Αντιπϊρου εύναι ςε ςυνεχό λειτουργύα, ο προμηθευτόσ θα πρϋπει 
να προγραμματύςει τισ επεμβϊςεισ του ςτισ λειτουργούςεσ εγκαταςτϊςεισ ώςτε να περιοριςτούν οι διακοπϋσ 
λειτουργύασ. Για το λόγο αυτό οι τυχόν εργαςύεσ που θα επιφϋρουν διακοπό λειτουργουςών εγκαταςτϊςεων θα 
γύνονται μϋςα ςτο ωρϊριο λειτουργύασ του Δόμου Αντιπϊρου με κατϊ μϋγιςτο χρόνο διακοπόσ ϋξι ωρών και ϋ-
πειτα από προειδοπούηςη του Δόμου Αντιπϊρου μια εβδομϊδα τουλϊχιςτον πριν την επϋμβαςη. ε ϋκτακτεσ 
περιπτώςεισ οι διακοπϋσ λειτουργύασ δύναται να πραγματοποιηθούν και ςε ώρεσ εκτόσ ωραρύου. ε κϊθε περύ-
πτωςη το πρόγραμμα διακοπών θα ςυναποφαςύζεται μεταξύ αναδόχου και Τπηρεςύασ και η υπηρεςύα θα φϋρει 
την ευθύνη για τη διακοπό, την εξαςφϊλιςη των απαιτούμενων αδειών και την ενημϋρωςη των εμπλεκομϋνων.  

 

Άρθρο 29ο : Αςφϊλεια κατϊ κλοπόσ και τυχαύασ επϋμβαςησ. 

Μϋχρι να τεθεύ ολόκληρο το ϋργο ςε πλόρη λειτουργύα θεματοφύλακασ των υλικών που ϋχει προςκομιςθεύ ορύζε-
ται ο προμηθευτόσ. Σα υλικϊ αυτϊ μπορούν να αποθηκευτούν ςε αποθόκεσ ό χώρουσ του Δόμου Αντιπϊρου μετϊ 
από αύτημα του προμηθευτό, την ευθύνη όμωσ θα εξακολουθόςει να την ϋχει ο προμηθευτόσ. Όλα τα υλικϊ και 
εγκαταςτϊςεισ των εργαςιών θα πρϋπει να αςφαλιςτούν από τον προμηθευτό κατϊ παντόσ κινδύνου (κλοπό, 
πυρκαγιϊ, κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμϋνη αςφαλιςτικό εταιρεύα και μϋχρι την ημερομηνύα οριςτικόσ παρϊδοςησ του 
ςυςτόματοσ. Σο αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο θα προςκομιςθεύ ςτο Δόμο Αντιπϊρου και αποτελεύ προώπόθεςη για 
την προώθηςη των αντύςτοιχων πληρωμών. 

 

 

 

 



 

 

Πϊροσ, Αύγουςτοσ 2022 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 ΚΑΝΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

             ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

       ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 72/2022 (ΑΔΑ:Χ26ΜΟΡΓΠ-Χ07)απόφαςη Δ ΔΕΤΑ Πϊρου 
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