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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Διαγωνιςμόσ αφορά τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ». Σο φυςικό αντικείμενο τθσ 
πράξθσ περιλαμβάνει τθν: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία είκοςι ενόσ (21) Σοπικών ταθμών 

Ελζγχου (Σ..Ε.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, 

ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργία αντλιϊν και άλλεσ κρίςιμεσ παραμζτρουσ) 

ςτισ υποδομζσ του δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν αυτϊν κα δθμιουργθκεί ζνα υπόβακρο 

παρακολοφκθςθσ των απωλειϊν του δικτφου, κα δοκοφν τα απαραίτθτα δεδομζνα για τον 

υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου και θ Τπθρεςία κα οδθγθκεί ςτθν αποδοτικότερθ 

λειτουργία του, μειϊνοντασ δραςτικά το καταςπαταλοφμενο νερό και το κόςτοσ 

λειτουργίασ των γεωτριςεων και των αντλιοςταςίων, ενϊ κα παρζχεται θ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ ςε πραγματικό χρόνο τθσ ποιότθτασ του νεροφ κακϊσ και θ χλωρίωςθ 

του, 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία τριών (3) ταθμών Διαχείριςησ Πίεςησ  

(.Δ.Π.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ) και τθν 

εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω των 

ςτακμϊν αυτϊν κα επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ λειτουργίασ 

του εςωτερικοφ δικτφου και θ εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςφμφωνα με τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ με άμεςο ςκοπό τθν δραςτικι μείωςθ των διαρροϊν και των 

κραφςεων,  

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία πζντε (5) Σοπικών ταθμών Ελζγχου 

Ποιότητασ  (Σ..Ε.Π.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων 

(ποιότθτασ, πίεςθ) ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν αυτϊν 

κα επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ των κρίςιμων αυτϊν παραμζτρων ςε πραγματικό χρόνο 

και θ άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των δοςμζνων ορίων, 

 Προμικεια Φορητών ταθμών Ελζγχου Διαρροών (Φ..Ε.), για το ενεργό εντοπιςμό 

διαρροϊν που περιλαμβάνουν: 

 Διάταξθ ψθφιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ),  

 Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ) και 

 Σθλεμετρικζσ διατάξεισ ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακι διάταξθ (5 τμχ)  

 Προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Κεντρικοφ ταθμοφ Ελζγχου (Κ..Ε.) και εποπτείασ 

του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου κα αναπτυχκεί ςφςτθμα 
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εξυπθρετθτϊν ςτο οποίο κα εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ εφαρμογζσ και τα 

απαραίτθτα λογιςμικά ελζγχου και διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ επικοινωνιϊν, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει 

το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ, αλλά και κα επιτθρεί το 

επικοινωνιακό δίκτυο για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία του, 

 Εκπαίδευςη του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ, 

 Σεκμηρίωςη και τθ δοκιμαςτική λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι 

εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Σεχνικισ Περιγραφισ και Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΝΕΝΝΟΗΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Όλεσ οι μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ και του Αναδόχου ςυνεννοιςεισ, είτε αφοροφν ςτθν παροχι ι 

αίτθςθ οδθγιϊν ι προβολι διαφωνιϊν είτε κάκε άλλθ ενζργεια ι διλωςθ γίνονται οπωςδιποτε 

με ζγγραφο. Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν 

δικαιοφνται κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί με οποιονδιποτε τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ 

Όλεσ οι εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι να 

ζχουν διαβάςει και κατανοιςει τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Με εξαίρεςθ τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν γραπτά από τθν Τπθρεςία, οφτε θ Τπθρεςία οφτε 

κάποιοσ υπάλλθλοσ τθσ ζχει τθν εξουςία να εξθγιςει ςε πρόςωπα ι εταιρίεσ που κα υποβάλλουν 

προςφορζσ ωσ προσ τθν ςθμαςία των όρων τθσ ςφμβαςθσ, προδιαγραφζσ, τιμζσ, ςχζδια κ.λ.π. ι τι 

πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει από τον προμθκευτι που κα κάνει αποδεκτι τθν προςφορά ι για 

οτιδιποτε άλλο κζμα το οποίο κα δεςμεφςει τθν Τπθρεςία ι κα επθρεάςει τθν κρίςθ του 

Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ ωσ προσ τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν 

ςφμβαςθ. 

Ο κάκε προμθκευτισ μπορεί μετά από ςχετικι αίτθςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ  να 

επιςκεφκεί χϊρουσ που αναφζρονται ςτα ζγγραφα παρουςία υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ ϊςτε να 

βεβαιωκεί για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ πριν υποβάλλει τθν 

προςφορά του και να προτείνει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθ βζλτιςτθ τεχνικά λφςθ.  
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ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΤΜΒΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η φμβαςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τθν απόφαςθ για ζγκριςθ των 

πρακτικϊν του διαγωνιςμοφ και για ςυνολικό χρθματικό ποςό αυτό που κα προκφψει από το 

διαγωνιςμό. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιαςτεί ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

θμζρα που κα ειδοποιθκεί εγγράφωσ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν, για να 

υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ προςκομίηοντασ απαραίτθτα εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.   

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 

ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ – ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αντικακίςταται με άλλθ για τθν καλι εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον προςωρινό μειοδότθ, μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  των ςυςτθμάτων τθσ  ςφμβαςθσ, κα υποβλθκεί μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του ςυςτιματοσ. 

Ο τρόποσ κατάκεςθσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ, ο τρόποσ αποδζςμευςθσ και επιςτροφισ των εγγυθτικϊν 

κακορίηεται ςτθν διακιρυξθ και ςτο Άρκρο 302 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Σο ςφςτθμα πρζπει να παραδοκεί όπωσ αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ 

τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των εργαςιϊν, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται με ποινικι ριτρα κακυςτζρθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  

Εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ 

προμικειασ πρζπει να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία : 

 χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ   

 υπόμνθμα ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και 

διαμόρφωςθ χϊρων από τθν Τπθρεςία κακϊσ και κάκε ενζργειασ που κα ικελε να κάνει 
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θ υπθρεςία προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ 

και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του και  

 μελζτθ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ  

Η εγκατάςταςθ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι 

υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι 

λειτουργία. 

Η Τπθρεςία κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα ανωτζρω και εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ 

κα πρζπει τα εγκρίνει ι να ενθμερϊςει τον ανάδοχο για τθν τροποποίθςι τουσ. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να επανα-υποβάλει το ζγγραφο που του ηθτικθκε να 

τροποποιιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΣΗΜΑΣΟ - ΠΛΗΡΩΜΕ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται κατά ςτάδια με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ. 

Αντίςτοιχα μετά από αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου μποροφν να 

αποδεςμεφονται τα αντίςτοιχα ποςά τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Σα ςτάδια παραλαβισ-

πλθρωμισ είναι: 

1ο τάδιο: Με τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνολικοφ εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν 

του Κεντρικοφ τακμοφ Ελζγχου (Κ..Ε.) και τθν παράδοςθ του φορθτοφ εξοπλιςμοφ 

προγραμματιςμοφ και ελζγχου διαρροϊν (Φ..Ε.), κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο κατ’ αρχιν 

παραλαβισ του παραδοκζντοσ/ εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και των λογιςμικϊν εφαρμογισ. Θα 

ςυνταχκεί λογαριαςμόσ από τον προμθκευτι για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου του 

παραδοκζντοσ/ εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 100% του ςυνόλου των λογιςμικϊν. 

2ο τάδιο: Με τθν εγκατάςταςθ κάκε 5 τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου οποιουδιποτε τφπου (Σ..Ε., 

.Δ.Π. ι Σ..Ε.Π.) τθ ςφνδεςι τουσ ςτο ςφςτθμα, τθν διαςφνδεςθ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, 

τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν υπ’ όψθ κζςθ, τθν αναγνϊριςι 

τουσ και τθ διαπίςτωςθ αποςτολισ πλθροφοριϊν και λιψθσ και εκτζλεςθσ εντολϊν κα γίνεται θ 

καταρχιν παραλαβι τουσ κα ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο και κα ςυντάςςεται λογαριαςμόσ 

για το 100% του αντίτιμου του ςυνόλου του εγκαταςτακζντοσ εξοπλιςμοφ και το 100% του 

ςυνόλου του αντίςτοιχου λογιςμικοφ. 

3ο τάδιο: Μετά τθν κατ’ αρχιν παραλαβι και του τελευταίου τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου 

οποιουδιποτε τφπου (Σ..Ε., .Δ.Π. ι Σ..Ε.Π.)  και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι λειτουργία αυτϊν 

για το διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν που προβλζπεται από τθ διακιρυξθ και αφοφ ζχει 

ολοκλθρωκεί θ προβλεπόμενθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ  και οι λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, ςυντάςςεται πρωτόκολλο οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ 

Παραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ). Ο λογαριαςμόσ που κα το ςυνοδεφει κα είναι το 

ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Η αποπλθρωμι του κα γίνει με τθν ζγκριςθ του Πρωτοκόλλου 
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Οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ τθσ προμικειασ (του ςυςτιματοσ), οπότε και κα 

επιςτραφεί το υπόλοιπο τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ δοκεί θ αντίςτοιχθ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

4ο τάδιο: Μετά το πζρασ του θμίςεωσ χρόνου καλισ λειτουργίασ (ςφμφωνα με τθν τεχνικι 

προςφορά) και τθν βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου, κα ςυνταχκεί αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το 

50% τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

5ο τάδιο: Μετά τθν λιξθ και του υπόλοιπου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν 

βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα ςυνταχκεί 

αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το υπόλοιπο 50% τθσ Εγγφθςθσ 

Καλισ Λειτουργίασ, το οποίο αποτελεί και εξόφλθςθ του Αναδόχου  

Όλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 

προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. Οι λογαριαςμοί κα υποβάλλονται  μαηί με τιμολόγιο και αποδεικτικά 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ο ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα ςυντάξει και κα υποβάλλει πλιρεσ και λεπτομερζσ 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ. Η εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα 

οποία κα εγκαταςτακοφν.  Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, εκπαιδευτικι 

υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ. Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ςυςτιματοσ, ωσ 

αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο :  ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ  

Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν Τπθρεςία με εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Σα 

εγχειρίδια κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Αγγλικά ι ςτα Ελλθνικά (αν αυτό είναι 

εφικτό) και κα είναι κατ’ ελάχιςτον αυτά που αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Η Τπθρεςία μπορεί να χρθςιμοποιιςει ελεφκερα όλουσ τουσ πθγαίουσ (source) κϊδικεσ και όλο 

το λογιςμικό που κα δοκεί, για χριςθ τθσ και όχι για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Η ιδιοκτθςία του 

λογιςμικοφ των εφαρμογϊν κα είναι και τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ θ οποία μπορεί να το 

χρθςιμοποιιςει ελεφκερα.  
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ΑΡΘΡΟ 11Ο :  ΕΓΓΤΗΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ -ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα 

όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ.  Μετά τθ λιξθ τθσ χρονικισ περιόδου εγγυιςεωσ, ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του πρόταςθ και ςχζδια ςφμβαςθσ  για 

τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, θ οποία κα περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και οποιαδιποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν, όπωσ 

αναλυτικά περιγράφεται ςτθν διακιρυξθ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κάκε ςτάδιο παραλαμβάνεται με τθν υπογραφι του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου.  Η τελικι  

οριςτικι παραλαβι που αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ πραγματοποιείται μετά τθ λιξθ 

του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται. Με τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ τελικισ οριςτικισ παραλαβισ κατατίκεται θ προβλεπόμενθ εγγφθςθ 

καλισ λειτουργίασ και επιςτρζφεται και το υπόλοιπο  των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ ςτον 

προμθκευτι.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθν Τπθρεςία τον τόπο διαμονισ του επί τόπου μθχανικοφ 

και τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΔΟΚΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Ο Προμθκευτισ κα προνοιςει για δοκιμι του ςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται. Όλεσ οι 

διαδικαςίεσ δοκιμϊν κα ςυμφωνθκοφν ςε ςυνεργαςία με τον Τπεφκυνο Μθχανικό τθσ 

Τπθρεςίασ, ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. Οι δοκιμζσ κα είναι ςυμβατζσ με 

τουσ κϊδικεσ BS 5887 (δοκιμζσ ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν) και BS 6238 (απόδοςθ και ζλεγχοσ 

ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν), ι οποιαδιποτε άλλα αναγνωριςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ο Προμθκευτισ κατά τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ κα ζχει ζναν ικανό 

επιβλζποντα μθχανικό που κα είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ των εργαςιϊν, κα ζχει εμπειρία ςε 

παρόμοια ζργα και κα είναι εγκεκριμζνοσ από τθν Τπθρεςία. 
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Ο επιβλζπων αυτόσ δεν κα αλλάξει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο επιβλζπων κα 

είναι υπό τον ςυνεχι ζλεγχο ενόσ ζμπειρου Μθχανικοφ του Προμθκευτι, ο οποίοσ κα 

επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ των εργαςιϊν όπωσ κα ςυμφωνθκεί με τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ 

Τπθρεςίασ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των εργαςιϊν και κα ςυμμετζχει ς’ όλεσ τισ 

ςυναντιςεισ ςτο χϊρο των εργαςιϊν. 

Ο Προμθκευτισ κα διακζτει όλθ τθν κατάλλθλθ εργατικι δφναμθ για τθν εγκατάςταςθ και 

ζλεγχο των εργαςιϊν, ειδικευμζνθ και ανειδίκευτθ. 

Ο Προμθκευτισ κα ειδοποιεί γραπτϊσ τθν Τπθρεςία όταν τελειϊνει κάκε μζροσ των εργαςιϊν 

και όταν τελειϊςει όλο το ζργο. Ο Προμθκευτισ κα εκτελζςει ελζγχουσ παρουςία του αρμόδιου 

μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ και προσ ικανοποίθςθ του, για κάκε μζροσ των εργαςιϊν κακϊσ και για 

όλο το ζργο και ο Προμθκευτισ κα διακζςει το προςωπικό και τα υλικά που χρειάηονται για 

τυχόν προςωρινζσ ςυνδζςεισ. 

Ο Προμθκευτισ κα αναλάβει κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα απαιτθκεί κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ο Προμθκευτισ κα αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα 

κρικεί αναγκαία για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελζςει το ζργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΠΡΟΣΤΠΑ 

Πρότυπα νοοφνται όςα γενικά δθμοςιεφονται από τον Βρετανικό Οργανιςμό Προτφπων (BSI) ι 

τθν διεκνι Ηλεκτροτεχνικι Επιτροπι (IEC) ι το Ινςτιτοφτο Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΙΕΕ) ι τθν 

Διεκνι Σθλεγραφικι και Σθλεφωνικι υμβουλευτικι Επιτροπι (CCITT) ι τθν Διεκνι 

Ραδιοθλεκτρικι υμβουλευτικι Επιτροπι (CCIR) ι τον Διεκνι Οργανιςμό Προτφπων (ISO). Αν ο 

Προμθκευτισ κζλει να προμθκεφςει, πρόςκετα των ςυμβατικϊν, υλικά ι να εκτελζςει εργαςίεσ 

ακολουκϊντασ κάποιοσ άλλουσ κανονιςμοφσ πρζπει να ηθτείται ι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να υπακοφει ςε όλουσ τουσ νόμουσ και να ειδοποιεί όλουσ τουσ 

ιδιοκτιτεσ θλεκτρικϊν καλωδίων ι οποιονδιποτε άλλων καλωδίων και ςωλινων που μπορεί να 

επθρεαςτοφν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. τθν προςφορά πρζπει να ζχει ςυμπεριλάβει και 

προβλεφκεί το κόςτοσ του ελζγχου και τεςτ τθσ εγκατάςταςθσ ι των ειδικϊν μζτρων που πρζπει 

να παρκοφν όπωσ κα ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία. 
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ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να υπολογίςει ςτθν προςφορά του το κόςτοσ για τθν παροχι όλων των 

αναγκαίων πλθροφοριϊν ςχεδίαςθσ ϊςτε θ Τπθρεςία να μπορεί να πάρει όλεσ τισ αναγκαίεσ 

εγκρίςεισ για τισ εργαςίεσ και το υλικό που κα εγκαταςτακεί ςε ςχζςθ με τθ εκτελοφμενθ 

προμικεια/ εγκατάςταςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Επειδι οι διάφορεσ εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ είναι ςε ςυνεχι λειτουργία, ο προμθκευτισ κα 

πρζπει να προγραμματίςει τισ επεμβάςεισ του ςτισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ ϊςτε να 

περιοριςτοφν οι διακοπζσ λειτουργίασ. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργαςίεσ που κα επιφζρουν 

διακοπι λειτουργουςϊν εγκαταςτάςεων κα γίνονται μζςα ςτο ωράριο λειτουργίασ τθσ 

Τπθρεςίασ με κατά μζγιςτο χρόνο διακοπισ ζξι ωρϊν και μετά από προειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ 

μια εβδομάδα τουλάχιςτον πριν τθν επζμβαςθ. ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ οι διακοπζσ λειτουργίασ 

δφναται να πραγματοποιθκοφν και ϊρεσ εκτόσ ωραρίου. ε κάκε περίπτωςθ το πρόγραμμα 

διακοπϊν κα ςυναποφαςίηεται μεταξφ αναδόχου και Τπθρεςίασ και θ υπθρεςία κα φζρει τθν 

ευκφνθ για τθ διακοπι, τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων αδειϊν και τθν ενθμζρωςθ των 

εμπλεκομζνων.  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΧΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΗ  

Μζχρι να τεκεί ολόκλθρο το ζργο ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει 

προςκομιςκεί ορίηεται ο προμθκευτισ. Σα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ ι 

χϊρουσ τθσ Τπθρεςίασ μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να 

ζχει ο προμθκευτισ. Όλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν 

από τον προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, πυρκαϊά κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμζνθ 

αςφαλιςτικι εταιρεία και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Σο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα προςκομιςκεί ςτθν Τπθρεςία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

προϊκθςθ των αντίςτοιχων πλθρωμϊν 

 

Μεγαλόπολη, Φεβρουάριοσ 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

ΣΡΙΠΟΛΗ    /02/2019 
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