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Άρθρο 1: Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. 
Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου 
ύδρευσης και θα αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), Περιφερειακό Σταθμό 
Ελέγχου (ΠΣΕ), Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ), διασυνδεδεμένους μέσω ασυρμάτων 
επικοινωνιακών διατάξεων με:  
 

Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα τριών (33) ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου 
εγκαταστάσεων ύδρευσης εκ των οποίων οι έξι (6) θα είναι εγκατεστημένοι σε μικτούς 
σταθμούς αντλιοστασίων-γεωτρήσεων, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό 
αντλιοστασίου-δεξαμενής, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό γεώτρησης-
δεξαμενής, ένδεκα (11) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές, δώδεκα (12) θα είναι 
εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις και δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι στο ΚΣΕ και το ΠΣΕ 
αντίστοιχα. 

 

Υποσύστημα Επικοινωνιών 

 Αφορά στην προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού για συνολικά τριάντα τρεις (33) θέσεις 
εγκατάστασης, που περιλαμβάνει επτά (7) συστήματα master radio modem για υλοποίηση 
επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz) με διπλούς εφεδρικούς 
πομποδέκτες σε κατάσταση «θερμής εφεδρείας», είκοσι έξια (26) συστήματα περιφερειακών 
radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz), επτά 
(7) συστήματα 4G/LTE modem/router για υλοποίηση επικοινωνιών μέσω παρόχου υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα GSM/GPRS/UMTS/HSPA/HSPA+/LTE, και έξι (6) ζεύγη (12 
τεμάχια) μικροκυμματικών ζεύξεων υψηλής ταχύτητας στην μπάντα συχνοτήτων των 24 GHz. 

 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά σαράντα τριών (43) παροχομέτρων ηλεκτρομαγνητικού 
τύπου διαφόρων διατομών, τριάντα (30) αναλογικών μετρητών πίεσης πιεζοηλεκτρικού τύπου 
για μέτρηση πίεσης εύρους 0-16 bar και δέκα εννέα (19) αναλογικών μετρητών στάθμης 
πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση στάθμης 0m-6m. 

 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά πέντε (5) μετρητών υπολειμματικού χλωρίου και δέκα οκτώ 
(18) αισθητήρων στάθμης χλωρίου. 
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Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα (30) μετρητών ενεργειακών παραμέτρων των 
εγκαταστάσεων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων κατάλληλων για χρήση σε τριφασικό δίκτυο 

 

Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά δέκα επτά (17) πινάκων ισχύος βασικά αποτελούμενων από 
επίτοιχα ερμάρια, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, επιτηρητή τάσης και 
βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν συνολικά τριάντα δύο (32) ρυθμιστές στροφών 

 

Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου 

 Αφορά στην προμήθεια ενός (1) φορητού βαθμονομητή πεδίου με έγχρωμη οθόνη αφής 5” 
που να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις πίεσης, τάσης, ρεύματος, συχνότητας, παλμών, 
αντίστασης και θερμοκρασίας, να παράγει σήματα τάσης, ρεύματος, συχνότητας και παλμών, 
να προσομοιώνει αντίσταση, θερμοστοιχεία και θερμοζεύγη και να υποστηρίζει πρωτόκολλα 
επικοινωνίας HART και Profibus με ενσωματωμένο ή εξωτερικό module βαρομετρικής πίεσης, 
ενσωματωμένο ή εξωτερικό module πίεσης -1 έως 20 bar, δυνατότητα σύνδεσης σε 
αισθητήρες μέσω πρωτοκόλλων HART και Profibus, τσάντα μεταφοράς και σετ από συμπιεστές 
(τρόμπες) χειρός για πίεση -1 έως 0 bar και 0 έως 20 bar και θα συνοδεύεται από άδεια χρήσης 
λογισμικού για τοπικό υπολογιστή ή δικτυακό server για τουλάχιστον 500 σημεία/συσκευές 
στη βάση δεδομένων με δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης, ιστορικού 
και ετικετών για κάθε βαθμονομούμενο όργανο. 

 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 

 Αφορά στην ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA σε 
λογική εφεδρείας (redundancy) και δυνατότητας εποπτείας μέσω WEB ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος με χρήση των υφιστάμενων αδειών 
χρήσης λογισμικού. 

 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών 

 Αφορά στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής των συστημάτων 
επικοινωνίας κάθε σταθμού ελέγχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς 
δεδομένων μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ. 
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Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης διαχείρισης 
δικτύου 

 Αφορά στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής ελέγχου διαρροών, 
και βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τις 
υφιστάμενες άδειες χρήσης λογισμικού, για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος. Στο 
άρθρο περιλαμβάνονται οι εργασίες εισαγωγής υδραυλικών δεδομένων εξωτερικού δικτύου 
και κύριων αγωγών διανομής εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ., η δημιουργία ψηφιακών 
υποβάθρων δικτύων, η δημιουργία λογισμικού ισοζυγίου νερού και εντοπισμού διαρροών από 
τα μόνιμα σημεία δικτύου, η κατάρτιση και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς 
υδραυλικού μοντέλου, η θέση σε λειτουργία, η εκπαίδευση προσωπικού και η τεκμηρίωση του 
συστήματος. 

 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογών επιχειρησιακής πληροφόρησης  

 Σε επίπεδο εφαρμογών, θα αναπτυχθεί εφαρμογή επιχειρησιακής παρακολούθησης δικτύων 
ύδρευσης, η οποία θα παρέχει χωρική αποτύπωση των δεδομένων του SCADA. Επιπλέον, με 
στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και κατά συνέπεια τη μείωση των απωλειών 
(μη τιμολογημένου νερού), είναι απαραίτητη η προμήθεια εφαρμογών που να περιλαμβάνουν 
λειτουργίες διαχείρισης εργασιών / συνεργείων. Οι εφαρμογές αυτές θα λειτουργούν και σε 
φορητές συσκευές (tablets ή smartphones) δίνοντας άμεση πρόσβαση στα συνεργεία στη βάση 
δεδομένων της Υπηρεσίας αλλά και στην Υπηρεσία στα δεδομένα που συλλέγονται από τις 
εργασίες πεδίου.  

 Τέλος, η δυναμική επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία (για παράδειγμα για την 
αναφορά μιας διαρροής ή ενός προβλήματος στην υδροδότηση, θα συμβάλει και πάλι στην 
αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και συνεπώς στη μείωση του νερού που χάνεται.  

 Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή τους ελέγχους λειτουργικότητας 
στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της 
προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, 
την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, 
που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης 
με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την 
παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση) και την 
εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη 
συντήρηση του Συστήματος.  

 
Άρθρο 2: Συνεννόηση - Αλληλογραφία  κατά την διάρκεια υποβολής των προσφορών 

 
Στο σύνολο των Άρθρων που ακολουθούν ο Δήμος, ή η Αναθέτουσα Αρχή ή τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν αρμόδια όργανα αναφέρονται ως Υπηρεσία. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι πριν την υποβολή της 
προσφοράς τους να παραλάβουν και να μελετήσουν τα Συμβατικά Τεύχη της δημοπράτησης, 
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καθώς επίσης και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, με την 
παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων της υπηρεσίας, εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που κατά την κρίση τους είναι χρήσιμες για να 
επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που τους έχουν διατεθεί. 

 
Οι συνεννοήσεις μεταξύ της υπηρεσίας και του προμηθευτή για οποιοδήποτε θέμα που αφορά 
στην παρούσα προμήθεια, θα γίνονται μόνο γραπτά. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις 
δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις 
επικαλεσθεί για οποιονδήποτε λόγο.   
 

Άρθρο 3: Υπογραφή της σύμβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεση 
1. Η υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης για έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού, 

καλεί γραπτά τον μειοδότη προμηθευτή να προσέλθει στα γραφεία της, μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση, για την υπογραφή της σύμβασης.   
 

2. Η σύμβαση συνάπτεται για πραγματικό ποσό της αξία της προμήθειας που προκύπτει μετά την 
έκπτωση της προσφοράς του μειοδότη, με βάση την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. της 
υπηρεσίας, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας.    
 

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το 
ΤΣΜΕΔΕ, αξίας ίσης με ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας προ ΦΠΑ. Η 
εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
 

4. Εάν ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην τασσόμενη 
προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό εκπίπτει προς 
όφελος της  υπηρεσίας και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την υπηρεσία 
για κάθε ζημιά που θα υποστεί από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως 
από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα 
συμφωνήσει η υπηρεσίας για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με 
διαγωνισμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
 
 

Άρθρο 4: Ευθύνη του Αναδόχου - Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας  
 
 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της 
προμήθειας. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για 
την εκτέλεση των εργασιών που πρόκειται να αναλάβει. Η ομάδα έργου του υποψήφιου 
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αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) στελέχη και να περιλαμβάνει:  
 Υπεύθυνο έργου 
 Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας 
 Υπεύθυνο ανάπτυξης ασύρματων επικοινωνιών 
 Υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών PLC & SCADA  

Εναλλακτικά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο εξωτερικών 
συνεργατών ή / και υπεργολάβων όπου θα αναγράφεται σαφώς το αντικείμενο το οποίο θα 
αναλάβει έκαστος εξ αυτών, οι τίτλοι σπουδών τους και η εμπειρία τους και επιπλέον θα πρέπει 
να καταθέσει δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας με τους αντίστοιχους εξωτερικούς συνεργάτες 
σε περίπτωση ανάληψης της σύμβασης, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και αποδεικτικά 
στοιχεία της εμπειρίας τους 
 

2. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

3. Ο προμηθευτής κατά την διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και επιβάλλονται από την 
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς 
πρόληψης ατυχημάτων. 

 
 

Άρθρο 5: Προθεσμίες εκτέλεσης της προμήθειας - Στάδια παραλαβής, πληρωμής - Ποινικές 
ρήτρες 

 
Α. Προθεσμίες εκτέλεσης της προμήθειας: 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης της προμήθειας ορίζεται στο Άρθρο 6. του τεύχους 
Διακήρυξης. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις 
ακόλουθες προθεσμίες:  

 
1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. 
Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση 
με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την υπηρεσία καθώς 
και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για 
τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό 
του. 

Χρόνος: 1 μήνας απ΄ αρχής 
 
2. Παράδοση της προμήθειας, πλήρους, μέχρι της θέσης σε λειτουργία, κατανεμημένη σε 

τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας.  
 
3. Επίδειξη ορθής λειτουργίας της νέας προμήθειας και θέση σε αποδοτική λειτουργία, 

Διοικητική παραλαβή - Παραλαβή προς χρήση της νέας προμήθειας. 
Χρόνος: 12 μήνες απ΄ αρχής 



 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

  

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2019                                        8 

 
4. Δοκιμαστική επί τρεις (3) μήνες λειτουργία της νέας προμήθειας.  
5. Οριστική παραλαβή της νέας προμήθειας. 
Χρόνος: 15 μήνες απ΄ αρχής 

 
6. Εγγύηση καλής λειτουργίας ελάχιστης διάρκειας 2 ετών.  

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις προθεσμίες, που προβλέπονται από τις 
προηγούμενες παραγράφους, επιβάλλεται σ΄αυτόν ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

 
 
Β. Στάδια παραλαβής-πληρωμής: 

Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια 
με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του 
πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της προμήθειας. 
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει για διάστημα πέραν των 15 ημερών 
από την ημέρα της επίσημης υποβολής του λογαριασμού του προμηθευτή, εκτός κι αν η 
υπηρεσία τον ενημερώσει για ελλιπή παράδοση των συστημάτων ή/και του εξοπλισμού. Σε 
περίπτωση όμως αναίτιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης από τη υπηρεσία, αρχίζει με το 
πέρας των 15 ημερών να μετρά ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης του προσωρινά 
παραδομένου συστήματος ή εξοπλισμού. 
 

Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 
 
 1ο Στάδιο 
Για το Στάδιο 1 ο Προμηθευτής δύναται να ζητήσει προκαταβολή ύψους έως 20% του 
συνολικού τιμήματος του Έργου με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
 
Τα Στάδια 2ο και 3ο πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης, με την εκπνοή της οποίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε θέση να 
λειτουργήσει το νέο σύστημα Τηλεελέγχου του συστήματος Ύδρευσης. 

 
 2ο Στάδιο 

 Με την παράδοση κάθε επιμέρους υποσυστήματος (άρθρα τιμολογίου) στις αποθήκες 
της υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε χώρο υποδειχθεί από την υπηρεσία γίνεται καταγραφή 
αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας με αυτόν της προσφοράς και 
συντάσσεται λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 90% του παραδοθέντος υλικού. 
 Με την εγκατάσταση και προγραμματισμό/παραμετροποίηση κάθε επιμέρους 
υποσυστήματος (άρθρα τιμολογίου) ή λοιπού εξοπλισμού, τη σύνδεσή του στο σύστημα, την 
διασύνδεση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που 
προβλέπονται στην υπ’ όψη θέση την αναγνώρισή του από τους ΚΣΕ/ΠΣΕ και τη διαπίστωση 
αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης εντολών θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή 
κάθε υποσυστήματος, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασμός 
μέχρι το 100% της αξίας του κατ’ αρχήν παραληφθέντος εξοπλισμού και αδειών χρήσης 
λογισμικού και μέχρι το 50% της αξίας του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογής. 
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 3ο Στάδιο 
 Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή του συνόλου των υποσυστημάτων (άρθρα τιμολογίου) ο 
προμηθευτής θα διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την πιλοτική λειτουργία 
του συστήματος για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε σοβαρή 
δυσλειτουργία του συστήματος το χρονικό διάστημα αυτό θα επαναλαμβάνεται με έξοδα του 
προμηθευτή. Επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα αυτό, οι τεχνικοί της υπηρεσίας θα 
εξοικειωθούν με τη λειτουργία του συστήματος και θα λάβει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη 
εκπαίδευση. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και τη πιλοτική και επιτυχή λειτουργία 
αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συστήματος 
συντάσσεται λογαριασμός για το υπόλοιπο της δαπάνης προμήθειας μέχρι του ύψους του 
100%. 

 
 Οι λογαριασμοί που συντάσσονται ως ανωτέρω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με 
τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται  οι 
προηγούμενες πληρωμές. 
 
 4ο Στάδιο   

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συστήματος 
θα ξεκινήσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονικής διάρκειας όπως προσφέρθηκε 
από τον προμηθευτή (ελάχιστη διάρκεια περιόδου εγγύησης ορίζονται τα δύο έτη). 

 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης όπως προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, θα 

γίνεται προοδευτική απομείωση του ποσού της εγγύησης καλής λειτουργίας ως εξής: 
Με την συμπλήρωση του 50% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, απομείωση του 

ύψους της εγγυητικής επιστολής στο 50% της αρχικώς κατατεθειμένης 
Η παραλαβή του συστήματος ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής που θα γίνει μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και που συνιστά την 
επιστροφή στον προμηθευτή όλων των εγγυήσεων που αφορούν την εγκατάσταση του 
συστήματος. 

 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό με το 

σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της 
Διακήρυξης και της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 6: Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής  θα συντάξει και παράδοση στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα 
εγκατασταθούν.  

 



 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

  

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2019                                        10 

Άρθρο 7: Τεκμηρίωση - Κυριότητα Λογισμικού 
Ο προμηθευτής θα χορηγήσει στην υπηρεσία εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του  
Λογισμικού. Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε 
εγχειρίδια που έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα 
παραδοθούν σε τέσσερις(4) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που 
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Σημειώνεται ότι η υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους 
(source) κώδικες και όλο το λογισμικό που θα δοθεί για χρήση της και όχι για εμπορικούς 
σκοπούς.  
 

Άρθρο 8: Εγγύηση - Συντήρηση -Υποστήριξη του συστήματος 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση ελάχιστης διάρκειας δύο ετών, τόσο για τα 

επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο της 
προμήθειας. Ειδικά για τα τμήματα της προμήθειας που αφορούν στο υλικό, ο χρόνος 
εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του εκάστοτε επιμέρους 
συστήματος. Εγγύηση ίδιας διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συμπληρωματικού 
εξοπλισμού. 

2. Στην προσφορά πρέπει να αναφερθεί ρητά η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την οποία ο 
προμηθευτής εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος, καθώς και 
επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Άρθρο 9: Δοκιμές και έλεγχος του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων – 

 Έλεγχος ποιότητας 
Ο προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος. Όλες οι διαδικασίες αποδοχής θα 
συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 10: Πρότυπα 
1. Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων 

(BSI) ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή  Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή 
Οργανισμό Προτύπων (ISO). 

 
2. Αν ο προμηθευτής θελήσει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 

κάποιους άλλους κανονισμούς, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της υπηρεσίας.  
 

3. Κάθε κανονισμός, που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της προμήθειας, πρέπει να 
παραδίνεται στην υπηρεσία μεταφρασμένος στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική, αν δεν 
υπάρχει μετάφραση. 

 
Άρθρο 11: Επίβλεψη της προμήθειας 

1. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της προμήθειας γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της 
υπηρεσίας, της οποίας ο Προϊστάμενος θα ορίσει τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους τεχνικούς 
υπάλληλους, που θα ασχοληθούν με την προμήθεια.  
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2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον Υπεύθυνο 
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
στα εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν Συμβούλους που 
τυχόν χρησιμοποιήσει η υπηρεσίας για να τον συνδράμουν στην επίβλεψη της προμήθειας 
και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση από τον Εργοδότη. 
 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται  σ' αυτόν στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη 
εκτέλεση της προμήθειας. 
 

4. Η επίβλεψη της προμήθειας από αρμόδιους υπάλληλους της υπηρεσίας δεν απαλλάσσει 
τον προμηθευτή από τις ευθύνες του, που προκύπτουν από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις  και τους ισχύοντες Νόμους. 
 

Άρθρο 12: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας - Ώρες εργασίας 
1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται και ότι είναι 

απόλυτα ενήμερος για τη φύση και τους χώρους εγκατάστασης του συστήματος της 
προμήθειας, καθώς επίσης και για τις γενικές και τοπικές συνθήκες εκτέλεσης των επί 
μέρους εργασιών της προμήθειας.  

2. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται ότι 
είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν 
από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

3. Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει μελετήσει και ότι αποδέχεται όλα τα στοιχεία της 
μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας. 

4. Η τυχόν παράλειψη του προμηθευτή για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του σχετικά με 
τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωση του με τη σύμβαση και δεν θεμελιώνει καμιά εκ των υστέρων απαίτηση του. 

 
Άρθρο 13: Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία 

Ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα τα 
εργαλεία και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για τη μεταφορά του κάθε είδους υλικού και 
γενικά για την εκτέλεση όλων των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
Προμήθειας. Οφείλει επίσης ο προμηθευτής να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει με 
δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία του για κάθε κίνδυνο. 

 

Άρθρο 14: Μελέτες και σχέδια του συστήματος -  
Υψόμετρα φυσικού εδάφους Δεξαμενών κλπ 

1. Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον προμηθευτή όλα τα σχέδια και τα 
στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία και έχουν σχέση με την προμήθεια, όπως η αποτύπωση 
νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η διασύνδεση τους με τις υπάρχουσες, ενδεικτικά  
σχέδια των έργων, κλπ. 

 



 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

  

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2019                                        12 

2. Θα παραδοθούν επίσης από την υπηρεσία στον προμηθευτή: 
 Τα υπάρχοντα σχέδια ή σκαριφήματα των υπαρχόντων ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων  
 Τα υπάρχοντα σχέδια και πρωτόκολλα επικοινωνίας των υπαρχόντων τηλεμετρικών 

συστημάτων εγκαταστάσεων 
 Τα prospectus των υπαρχόντων ηλεκτρονικών οργάνων  
 Τα σχέδια δεξαμενών και αντλιοστασίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου. 

 
Άρθρο 15: Χρόνος εγγύησης 

1. Η χρονική περίοδος εγγύησης και συντήρησης των προβλεπομένων από τη σύμβαση ειδών και 
εργασιών καθορίζεται σε τουλάχιστον δύο (2) έτη από την Οριστική παραλαβή και σύμφωνα 
με την προσφορά του αναδόχου. 
 

2. Ειδικά για τα επιμέρους τμήματα της προμήθειας που αφορούν το υλικό, ο χρόνος εγγύησης 
αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του εκάστοτε επιμέρους συστήματος. 
Εγγύηση ίδιας διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συμπληρωματικού εξοπλισμού. 
  

Άρθρο 16: Ευθύνη προμηθευτή για ζημιές και ατυχήματα 
1. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία που  προκαλείται από τον ίδιο 

ή το προσωπικό του στον κύριο του έργου ή σε οιονδήποτε τρίτο, αλλά και στο ίδιο το 
προσωπικό αυτού.  Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στην πρόληψη των  εργατικών ατυχημάτων και γενικά 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφαλείας και ειδικότερα υποχρεούται:  
 Να εκτελεί τις εργασίες της προμήθειας με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων 
βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα 
επισήμανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 
πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

 Να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά 
και ομαδικά προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά, κράνη, 
γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. 
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

 Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης στους χώρους εκτέλεσης εργασιών.  
 Να φροντίζει για να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες 

ανοικτής πύρας σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών.  
 

2. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμία απολύτως αποζημίωση από τον  κύριο της προμήθειας 
για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σ' αυτή, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού και υλικών και γενικά για κάθε  ζημία, που οφείλεται είτε σε 
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, είτε στη μη χρήση των 
καταλλήλων μέσων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για το σκοπό αυτό ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ως άνω βλάβες με δικές του δαπάνες. 
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Άρθρο 17: Ασφαλίσεις 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι 
του σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.  

 
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 

κινδύνου (κλοπή φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.) για το χρονικό διάστημα από την 
παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση τους στο σύστημα, όλον τον εξοπλισμό και τα υλικά της 
προμήθειας, που θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία.  

 
 

Αθήνα 23/05/2018 
Ο Συντάξας 
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Άρθρο 1: Εκτέλεση εργασιών της προμήθειας 
1. Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας  και θα 

απασχολεί υπεύθυνο με εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες ή έργα, ο οποίος θα εγκριθεί από 
την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής και θα βρίσκεται συνέχεια στους χώρους εγκατάστασης της 
προμήθειας. Η αντικατάστασή του θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της ΤΥ της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο υπεύθυνος θα βρίσκεται κάτω από τον συνεχή έλεγχο έμπειρου Μηχανικού του 
Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
προμήθειας, όπως θα συμφωνηθεί με την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής και θα συμμετέχει σ’ 
όλες τις σχετικές συναντήσεις. 

 
2. Ο Προμηθευτής θα διαθέσει για την εγκατάσταση και τον έλεγχο της προμήθειας το 

κατάλληλο εργατοτεχνικό δυναμικό, ειδικευμένο και ανειδίκευτο. 
 
3. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτά την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής όταν τελειώνει κάθε επί 

μέρους εργασία και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια. Κατά την περάτωση των 
επιμέρους εργασιών, καθώς και κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας ο Προμηθευτής θα 
πραγματοποιεί ελέγχους με την παρουσία του αρμοδίου μηχανικού του.  

 
4. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει να εκτελέσει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης και θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και τα 
ανάλογα υλικά για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

 
5. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικές του δαπάνες την καταβολή της αμοιβής για 

υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του, αν αυτή κριθεί αναγκαία για την εμπρόθεσμη 
ολοκλήρωση της προμήθειας.  

 
Άρθρο 2: Δημόσια Υγεία 

1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι εργασίες που 
εκτελούνται να μην θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει 
αμέσως από τους χώρους εργασίας, κάθε άτομο που απασχολείται από αυτόν, άμεσα ή 
έμμεσα, και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται, ή κατά την γνώμη 
της ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

 
2. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλους χώρους υγιεινής για το προσωπικό 

και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή των άχρηστων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να είναι αρκετά, ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε 
χώρου που ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

 
 

Άρθρο 3: Πίνακες Ανακοινώσεων 
Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους των εγκαταστάσεων της 
προμήθειας για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 4: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους 
λόγους, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕ. 

Άρθρο 5: Χρήση φορητών εργαλείων 
Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των 
χρησιμοποιούμενων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων. 
 

Άρθρο 6: Σκαλωσιές 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για την 
εκτέλεση της προμήθειας. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 
 

Άρθρο 7: Καταστροφές υλικών 
1. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά, από την έναρξη εκτέλεσης της 

προμήθειας μέχρι και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής της. Η Αναθέτουσας Αρχής 
δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ενδεχόμενη  καταστροφή υλικών που είναι 
αποθηκευμένα σε υπαίθριο χώρο, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας από 
σκουριά, διάβρωση, σκόνη κλπ, από μέρους του Προμηθευτή.  

 
2. Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να 

παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα, Οι 
αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Ολα τα εξαρτήματα θα πρέπει 
να αποθηκεύονται σε  κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. 

 
3. Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα 

μέχρι την χρήση τους. 
 
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, 

στεγνά και σε καλή κατάσταση. 
 
5. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασία των υλικών και για τυχόν 

αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού 
για απορρόφηση υγρασίας (silica gel). 
 

Άρθρο 8: Δείγματα 
Ο Προμηθευτής θα προμηθεύσει τη Αναθέτουσας Αρχής με δείγματα για κάθε υλικό και 
εξοπλισμό που θα απαιτήσει η Τεχνική Υπηρεσία της. 

 
Άρθρο 9: Συμβατικά Σχέδια 

1. Πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση του εξοπλισμού ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση, όλα τα σχέδια των 
προδιαγραφών. Πριν από την έγκριση τους τα σχέδια μπορούν να διορθωθούν σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής.   
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2. Η έγκριση των σχεδίων πρέπει να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες από την υποβολή τους. Αν 
αυτά δεν εγκριθούν, ο Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει καινούργια σχέδια μέσα σε δύο 
εβδομάδες από την απόρριψή τους.  

 
3. Ο Προμηθευτής μέσα σε 2 εβδομάδες από την έγκριση των σχεδίων θα πρέπει να παραδώσει 

στο Μηχανικό του τρία αντίτυπα αυτών, προκειμένου να  χρησιμοποιηθούν  σαν συμβατικά 
σχέδια. 

 
4. Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως 

έκφραση γνώμης από αυτόν ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του 
εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την 
σύμβαση. 

 
5. Με την παράδοση της προμήθειας ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που 

αναφέρονται στο κατάλογο Σχεδίων και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική 
εγκατάσταση του συστήματος. 

 
Άρθρο 10: Προστασία και πακετάρισμα αποστολής 

1. Πριν την αποστολή του εξοπλισμού και των υλικών από το εργοστάσιο κατασκευής στον τόπο 
της προμήθειας, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες 
φθορές. 

 
2. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα του εξοπλισμού και των υλικών, έτσι 

ώστε να φθάσουν στο χώρο της προμήθειας σε καλή κατάσταση. Πρέπει, επίσης να 
πακετάρονται, με τρόπο που να εξασφαλίζει την αντοχή σε κακή μεταχείριση κατά τη 
μεταφορά και να μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 

 
3. Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά 

σημεία της προμήθειας. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, 
λίστα με αριθμημένο το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν με βάση 
μία γενική λίστα πακέτων. 

 
Άρθρο 11: Παράδοση υλικών 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει παραλάβει τον εξοπλισμό έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν 
την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Κάθε υλικό  που 
παραδίδεται πριν το χρόνο έναρξης του προγράμματος, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός 
των χώρων εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι τη χρησιμοποίησή τους, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά με την Αναθέτουσα Αρχή. Τα έξοδα αποθήκευσης θα πληρώνονται 
από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
πρόθεσή του για παράδοση υλικών πολύ πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και 
ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του προμηθευτή. 

 
Άρθρο 12: Εργασία στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας  

1. Η εργασία στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες 
ώρες, εκτός αν γίνει διαφορετική συμφωνία με τον επιβλέποντα  μηχανικό της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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2. Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα 

τρόπο. 
 
3. Τα άχρηστα υλικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά και όταν ολοκληρωθεί η 

προμήθεια ο Προμηθευτής πρέπει να απομακρύνει όλα τα σκουπίδια και τα εργαλεία του. 
 

Άρθρο 13: Κωδικοποίηση εξοπλισμού 
1. Κάθε υλικό πρέπει να φέρει πινακίδα αδιάβροχη, στην οποία θα αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
- Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 
- Περιγραφή αντικειμένου 
- Νούμερο σειράς κατασκευαστή 
- Βαθμονόμηση 
- Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο 

 
2. Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους πρέπει 

να έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις, κλπ. πρέπει να 
είναι καθαρά μαρκαρισμένες για εύκολη συντήρηση. 

 
Άρθρο 14: Τελειώματα 

1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε  όλα τα υλικά και όργανα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα, έτσι 
ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 

 
2. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των 

κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα πρέπει να έχουν περαστεί 
με αντισκωρικό υγρό και να έχουν ψεκαστεί με άλλες δύο στρώσεις χρώματος, σε χρώμα που 
θα συμφωνηθεί με την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
3. Όλα τα χρώματα στα δωμάτια έλεγχου και άλλους παρόμοιους χώρους πρέπει να έχουν 

μικρό δείκτη ανάκλασης. 
Αν κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας ελέγχου και 
της ημέρας παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη της ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής 
να επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο 
εργοστάσιο ή θα αλλαχθεί με καινούριο. 
Μικρές χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου με την 
συμφωνία της ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
4. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που χάλασαν 

στη διάρκεια των έργων και με δική του δαπάνη. 
 

Άρθρο 15: Δοκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή 
1. Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 
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Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να 
ειδοποιεί τον επιβλέποντα μηχανικό της Αναθέτουσας Αρχής τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν 
την ημέρα που θα γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν συμφωνείται 
διαφορετικά. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση όλων των υλικών και των 
τεχνικών που θα χρειαστούν για τα τεστ. 

Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Προμηθευτής 
θα πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να 
ακολουθεί τις διαδικασίες που θα υποδειχθούν από την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τους ελέγχους, θα επανελεγχθεί μετά από λογική χρονική 
προθεσμία και τα τυχόν έξοδα, που συνεπάγεται η επανάληψη αυτή, θα αφαιρεθούν από τα 
χρήματα που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος. 

Αν ο μηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο Προμηθευτής θα κάνει έλεγχο σε 
συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο. 

Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον προμηθευτή ή τον επιβλέποντα Μηχανικό ή Τεχνικό 
της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. 

 
2. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν η επιβλέπουσα Υπηρεσία ζητήσει να παρευρίσκεται 

εκπρόσωπος της κατά την διάρκεια των ελέγχων τότε θα συμφωνείται από κοινού η 
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού. 

Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν όσο το δυνατόν 
με τις τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο της προμήθειας. 

Ο Προμηθευτής θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές. Επίσης, θα αποδείξει στην ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής την αξιοπιστία των 
υλικών. 

 
3. Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν στο 

εργοστάσιο του κατασκευαστή. 
Αν χρειασθεί ο Προμηθευτής θα κοινοποιήσει στην ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα 

πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία 
έλεγχου και πιστοποίησης του εξοπλισμού. 

 
4. Στο χώρο της προμήθειας θα γίνουν τεστ από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με την Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα υλικά, εργαλεία και 
τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Προμηθευτή. 

Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν 
την αρχή της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία της 
Αναθέτουσας Αρχής για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο 
ισχύουν και στο χώρο της προμήθειας. 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει πρόγραμμα των τεστ για να το εγκρίνει η ΤΥ της 
Αναθέτουσας Αρχής. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν 
τα τεστ. Τα τεστ θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Θα τηρηθούν αρχεία για όλα τα τεστ. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα 
αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της.  Όταν 
ολοκληρώνεται κάθε τεστ με την συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής, θα υπογράφεται από 
τον επιβλέποντα της Αναθέτουσας Αρχής και τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του τεστ. 
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Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν δεμένα αντίγραφα των 
αποτελεσμάτων. 

 
Άρθρο 16: Παραλαβή 

1. Ο Προμηθευτής πρέπει να λάβει υπόψη  στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση εργασίας ή 
εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα αναγκαία, ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστημα είναι 
τελείως έτοιμο προς λειτουργία την συμβατική ημερομηνία. 

 
2. Ο επιβλέπων μηχανικός της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδώσει πιστοποιητικό παραλαβής για 

κάθε ένα από τα τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία και ελεγχθούν. 
 

Άρθρο 17: Απαιτήσεις Εγκατάστασης 
Πρόσθετοι όροι των Γενικών Όρων της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτών 

αποτελούν και οι παρακάτω όροι: 
 
1. Υπεργολάβος 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει εγγράφως την έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής για την απασχόληση οποιαδήποτε Υπεργολάβου σε οποιαδήποτε φάση της 
προμήθειας. 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου από τα Συμβατικά 
Τεύχη για κάθε υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου μπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις έως ότου γίνει δεκτός στο χώρο των εργασιών. Ο συμβαλλόμενος αρχικός 
Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και στους τρίτους για 
όλους τους υπεργολάβους σε όλα τα θέματα. 

 
2. Τοπικές Αρχές 
Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, 

ηλεκτρικού και αερίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε 
απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να πληρωθούν από τον Προμηθευτή. 

 
3. Διασύνδεση με Υπάρχουσες Υπηρεσίες 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να 

συμφωνήσει με τον επιβλέποντα Μηχανικό της Αναθέτουσας Αρχής το χρονοδιάγραμμα 
χρήσης. Εφ’ όσον ο επιβλέπων συμφωνήσει, οι εργασίες σύνδεσης θα πραγματοποιηθούν 
από τη Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής θα ελέγξει τις συνδέσεις πριν τη χρήση τους και 
θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτές. 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και του 
σημείου τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές 
προμήθειας νερού, ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα κλπ. για χρήση από τον προμηθευτή θα 
υποδειχθούν από την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
4. Ασφάλεια 
Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των 

υπαλλήλων των υπεργολάβων του.  Θα φέρει την ευθύνη για τη λογική και επαγγελματική 
συμπεριφορά αυτών, που θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και πρόκληση 
τραυματισμού σε άτομα ή ζημία σε ιδιοκτησίες. 
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Ο Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και 
κώδικες λειτουργίας που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό  του και στο προσωπικό των 
υπεργολάβων του, καθώς και στις εργασίες που προβλέπονται από την σύμβασης 
υπεργολαβίας και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας που θα του υποδείξει η ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την εργασία του στους 
χώρους της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας που 
θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή. 

Ο Προμηθευτής πρέπει να υποδείξει ένα άτομο από το υπαλληλικό προσωπικό του, που θα 
ασχολείται με θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΤΥ της Αναθέτουσας 
Αρχής το όνομα του.  Ο υπεύθυνος ασφάλειας του Προμηθευτή μπορεί να επισκέπτεται το 
εργοτάξιο κατά περιόδους. 

Η Αναθέτουσας Αρχής θα πληροφορήσει τον υπεύθυνο ασφάλειας του Προμηθευτή για 
τους ειδικούς όρους ασφάλειας που ισχύουν και αυτός θα μεριμνήσει για την ανάλογη 
εκπαίδευση του προσωπικού του Προμηθευτή.  

Ο Προμηθευτής πρέπει να κρατά την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής ενήμερη για οποιεσδήποτε 
εργασίες που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της 
Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να συμμορφώνεται με όλους του κανόνες 
ασφαλείας που έχουν ορισθεί από την ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε να 
προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους στο εργοτάξιο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
5. Εξοπλισμός 
Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθευτεί με σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό 

ασφαλείας δηλαδή δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., με 
σκοπό την είσοδο σε περιορισμένους χώρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για την 
εκτέλεση της προμήθειας, εκτός εάν γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος 
για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Προμηθευτής πρέπει να 
διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει εάν 
αυτό του ζητηθεί.  Κάθε τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγμή από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό της 
Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε 
ο Προμηθευτής πρέπει να εξετάσει τον εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Προμηθευτή 
πρέπει να εκπαιδευτεί για την χρησιμοποίησή του. 

 
6. Τραυματισμοί 
Ο Προμηθευτής πρέπει να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για όλους τους τραυματισμούς 

που συνέβησαν κατά την παραμονή στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής και για όλες τις 
απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα. 

 
7. Υλικό Ασφαλείας 
Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι 

σημειωμένα με ειδικές επιγραφές.  Ο Προμηθευτής δεν θα εμποδίζει την χρήση τους και 
πρέπει να αναφέρει κάθε ζημιά στα υλικά αυτά στην ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 
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8. Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 
Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή εγκατάστασης της 

προμήθειας,  εκτός και αν τα δοχεία και η χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριμένες από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
9. Εμπόδια στην Πρόσβαση 
Ο Προμηθευτής δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και 

πεζοδρόμια χωρίς την γραπτή άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
10. Κύλινδροι Αερίου 
Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια 

χωρίς άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. ‘Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να 
είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι οπότε αυτό είναι δυνατό. 

 
11. Πρόσβαση από τον Προμηθευτή 
Ο Προμηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας 

και πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
12. Είσοδος σε διάφορους χώρους 
Το προσωπικό του Προμηθευτή δεν θα εισέρχεται σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, 

containers, κλπ., χωρίς την γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
13. Φωτιές 
Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή 

άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 



 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 

  

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2019                                        23 

14. Ρύπανση 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει τους κανονισμούς που αφορούν στη 

διάθεση ρυπάνσεων στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων 
αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις.  Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες 
παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. 

 
15. Καθαριότητα Χώρου 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής.  Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται καθώς 
εξελίσσονται οι εργασίες της προμήθειας και τα υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να 
τοποθετούνται σε χώρους που έχουν υποδειχθεί σαν χώροι απορριμμάτων από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Όταν η προμήθεια ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από 
το χώρο.  Αν αυτό δεν γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του 
Προμηθευτή. 

 
16. Υπερχείλιση Υγρών 
Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό 

γίνει θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην ΤΥ της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
17. Λάσπες στους Δρόμους 
Ο Προμηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους χώρους 

εργασίας.  Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 
 
 

 

Αθήνα 23/05/2018 
Ο Συντάξας 
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