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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού 

Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο». Η πξνηεηλφκελε πξνκήζεηα αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξνζθέξεηαη πξνο ηελ 

θαηαλάισζε, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ χδαηνο πξνο ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ηνλ ελεξγφ εληνπηζκφ ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

άκεζν έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο επάξθεηαο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ κε ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ζε κφληκε βάζε.  

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

χδξεπζεο ζε ηέζζεξηο (4) ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σ..Δ.) κε ρξήζε ζπζηήκαηνο In-line 

κέηξεζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη πίεζεο θαη παξειθφκελν 

εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο θαη εμνπιηζκνχ ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο 

κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνχ δηαξξνψλ (.Μ.Κ.) κε ρξήζε ηειεκεηξηθψλ 

δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο θαη παξειθφκελν εμνπιηζκφ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (Κ..Δ.) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ, επηθνηλσλίεο, ινγηζκηθά θιπ  

 Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απξφζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ηνπ 

ζε ιεηηνπξγία θαη επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ειέγρνπ, κεηξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία θαη 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 2 κελεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκφο ηεο κε ηα αληίζηνηρα πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, 
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εγρεηξίδηα, θαηαιφγνπο αληαιιαθηηθψλ θαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή, εχξπζκε θαη 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην 

ρψξν ησλ εξγαζηψλ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θείκελν θαη ζηα ζρέδηα 

θαη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηελ δνθηκαζηηθή θαη επηηπρή ιεηηνπξγία γηα 

δηάζηεκα 2 κελψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ςνεννόηζη - Αλληλογπαθία μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  

Όιεο νη κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζπλελλνήζεηο, είηε αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή 

αίηεζε νδεγηψλ ή πξνβνιή δηαθσληψλ είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε γίλνληαη νπσζδήπνηε κε 

έγγξαθν. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε θαη δελ δηθαηνχληαη 

θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : Δπεξηγήζειρ 

Όιεο νη εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

έρνπλ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

Με εμαίξεζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ γξαπηά απφ ηελ Τπεξεζία, νχηε ε Τπεξεζία νχηε θάπνηνο 

ππάιιεινο ηεο έρεη ηελ εμνπζία λα εμεγήζεη ζε πξφζσπα ή εηαηξίεο πνπ ζα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο σο πξνο ηελ ζεκαζία ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πξνδηαγξαθέο, ηηκέο, ζρέδηα θ.ι.π. ή ηη 

πξέπεη ή δελ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα θάλεη απνδεθηή ηελ πξνζθνξά ή γηα 

νηηδήπνηε άιιν ζέκα ην νπνίν ζα δεζκεχζεη ηελ Τπεξεζία ή ζα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπ Αξκφδηνπ 

Μεραληθνχ ηεο σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε. 

Ο θάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο  λα 

επηζθεθζεί ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα παξνπζία ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ψζηε λα 

βεβαησζεί γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξηλ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ θαη λα πξνηείλεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηε βέιηηζηε ηερληθά ιχζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ύμβαζη ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η χκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ απηφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην 

δηαγσληζκφ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζηεί ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
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εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί εγγξάθσο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ, γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα 

 ηηο απνδείμεηο απφ ηελ εμφθιεζε ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη 

 εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα ηζρχεη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα 

επηζηξέθεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο-εγθαηάζηαζεο 

πνπ ζα βεβαηψλεηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο  θαη ην ππφινηπν απηήο κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία νξίδεηαη κεηά θαη ην 

πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζε είθνζη (20) ν πξνκεζεπηήο δε θέξεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, δελ 

εμνθιήζεη ηα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο ή δελ ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, ζα θεξπρζεί έθπησηνο 

νπφηε: 

 ν ίδηνο ράλεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη ην ρξεκαηηθφ πφζν ηεο 

σθειείηαη ε Τπεξεζία θαη 

 είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πάζεη απφ ηε 

καηαίσζε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη θπξίσο απφ ηελ ελδερφκελε δηαθνξά ηηκήο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απηήο πνπ ζα ζπκθσλήζεη ε Τπεξεζία γηα ηελ 

πξνκήζεηα απηνχ ηνπ είδνπο απφ άιιν πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ – Δγγύηζη Καλήρ λειηοςπγίαρ 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αληηθαζίζηαηαη κε άιιε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο δηαθήξπμεο. 

Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ζπζηεκάησλ ηεο  ζχκβαζεο, ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : Υπόνορ εκηέλεζηρ έπγος-Ποινικέρ πήηπερ 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξαδνζεί φπσο αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε 

πνηληθή ξήηξα θαζπζηέξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : Δγκαηάζηαζη ςζηήμαηορ  

Δληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία : 
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 ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο, ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο   

 ππφκλεκα ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

δηακφξθσζε ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη θάζε ελέξγεηαο πνπ ζα ήζειε λα θάλεη ε 

ππεξεζία πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη  

 κειέηε εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. 

Η εγθαηάζηαζε θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Η Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ζα πξέπεη ηα εγθξίλεη ή λα ελεκεξψζεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επαλα-ππνβάιεη ην έγγξαθν πνπ ηνπ δεηήζεθε λα 

ηξνπνπνηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : Παπαλαβή ςζηήμαηορ - Πληπωμέρ 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη θαηά ζηάδηα κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 

Αληίζηνηρα κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κπνξνχλ λα 

απνδεζκεχνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Σα ζηάδηα παξαιαβήο-

πιεξσκήο είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : Δκπαίδεςζη 

Ο αλάδνρνο ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. Η εθπαίδεπζε ζα αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ.  Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο. 

Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 :  Σεκμηπίωζη και κςπιόηηηα Λογιζμικού  

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ Τπεξεζία κε εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Σα 

εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα Αγγιηθά ή ζηα Διιεληθά (αλ απηφ είλαη 

εθηθηφ) θαη ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Η 

Τπεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα φινπο ηνπο πεγαίνπο (source) θψδηθεο θαη φιν ην 

ινγηζκηθφ πνπ ζα δνζεί, γηα ρξήζε ηεο θαη φρη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Η ηδηνθηεζία ηνπ 
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ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ ζα είλαη θαη ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ε νπνία κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 :  Δγγύηζη-ςνηήπηζη -Τποζηήπιξη  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

δψδεθα (12) κελψλ, ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα 

φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εγγπήζεσο, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξφηαζε θαη ζρέδηα ζχκβαζεο  γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

άξζεο βιαβψλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αληαιιαθηηθά ελδερφκελα απαηηεζνχλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : Οπιζηική Παπαλαβή 

Κάζε ζηάδην παξαιακβάλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  Η ηειηθή 

νξηζηηθή παξαιαβή πνπ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη. Με ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο ηεο ηειηθήο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαηαηίζεηαη ε πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη επηζηξέθεηαη θαη ην ππφινηπν  ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηή.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : Σόπορ διαμονήρ ηος Αναδόσος 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ επί ηφπνπ 

κεραληθνχ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : Γοκιμέρ εγκαηαζηάζεων 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη. Όιεο νη 

δηαδηθαζίεο δνθηκψλ ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο Τπεξεζίαο, 

ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δνθηκέο ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θψδηθεο 

BS 5887 (δνθηκέο ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ) θαη BS 6238 (απφδνζε θαη έιεγρνο ζπζηεκάησλ 

ππνινγηζηψλ), ή νπνηαδήπνηε άιια αλαγλσξηζκέλα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Άπθπο 15
ο
 : Δκηέλεζη επγαζιών 

Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα έρεη έλαλ ηθαλφ 

επηβιέπνληα κεραληθφ πνπ ζα είλαη ζπλερψο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ, ζα έρεη εκπεηξία ζε 

παξφκνηα έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Ο επηβιέπσλ απηφο δελ ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ 

ζα είλαη ππφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ελφο έκπεηξνπ Μεραληθνχ ηνπ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα 

επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ φπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ Αξκφδην Μεραληθφ ηεο 

Τπεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζα ζπκκεηέρεη ζ’ φιεο ηηο ζπλαληήζεηο 

ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα δηαζέηεη φιε ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

έιεγρν ησλ εξγαζηψλ, εηδηθεπκέλε θαη αλεηδίθεπηε. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηεί γξαπηψο ηελ Τπεξεζία φηαλ ηειεηψλεη θάζε κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ θαη φηαλ ηειεηψζεη φιν ην έξγν. Ο Πξνκεζεπηήο ζα εθηειέζεη ειέγρνπο παξνπζία ηνπ 

αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ, γηα θάζε κέξνο ησλ εξγαζηψλ 

θαζψο θαη γηα φιν ην έξγν θαη ν Πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηπρφλ πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ο Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα 

θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ην έξγν. 

 

Άπθπο 16
ο
 : Ππόηςπα 

Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ 

(BSI) ή ηελ δηεζλή Ηιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC) ή ην Ιλζηηηνχην Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

(ΙΔΔ) ή ηελ Γηεζλή Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCITT) ή ηελ Γηεζλή 

Ραδηνειεθηξηθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (CCIR) ή ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ (ISO). Αλ ν 

Πξνκεζεπηήο ζέιεη λα πξνκεζεχζεη, πξφζζεηα ησλ ζπκβαηηθψλ, πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο 

αθνινπζψληαο θάπνηνο άιινπο θαλνληζκνχο πξέπεη λα δεηείηαη ή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

Άπθπο 17
ο
 : Νόμοι και ζσεηικέρ Γιαηάξειρ 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζε φινπο ηνπο λφκνπο θαη λα εηδνπνηεί φινπο ηνπο 

ηδηνθηήηεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη 

πξνβιεθζεί ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεζη ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα 

παξζνχλ φπσο ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Άπθπο 18
ο
 : Αίηηζη για άδειερ και εγκπίζειρ ζσεδιαζμού 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην θφζηνο γηα ηελ παξνρή φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζρεδίαζεο ψζηε ε Τπεξεζία λα κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 
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εγθξίζεηο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ην πιηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζρέζε κε ηε εθηεινχκελε 

πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε. 

 

Άπθπο 19
ο
 : Δκηέλεζη επγαζιών  

Δπεηδή νη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο είλαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, ν πξνκεζεπηήο 

ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο επεκβάζεηο ηνπ ζηηο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ νη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα επηθέξνπλ 

δηαθνπή ιεηηνπξγνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνληαη κέζα ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο 

κε θαηά κέγηζην ρξφλν δηαθνπήο έμη σξψλ θαη κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο κηα 

εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ επέκβαζε. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο νη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ψξεο εθηφο σξαξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα 

δηαθνπψλ ζα ζπλαπνθαζίδεηαη κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο θαη ε ππεξεζία ζα θέξεη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηαθνπή, ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ.  

 

Άπθπο 20
ο
 : Αζθάλεια καηά κλοπήρ και ηςσαίαρ επέμβαζηρ  

Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξν ην έξγν ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ πνπ έρεη 

πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ν πξνκεζεπηήο. Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε απνζήθεο ή 

ρψξνπο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ επζχλε φκσο ζα εμαθνινπζήζεη λα 

έρεη ν πξνκεζεπηήο. Όια ηα πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, ππξθατά θ.ι.π.) ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην ζα πξνζθνκηζζεί ζηελ Τπεξεζία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ.  

Γεζκάηη, …-….-2018                Γπεβενά, …-….-2018 
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