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Γ Δ Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1o:  Δκηέλεζη Έπγων 

Ο Αλάδνρνο  ζα ειέγρεη ηηο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα 

έρεη έλαλ ηθαλό επηβιέπνληα πνπ ζα είλαη ζπλερώο ζηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ, ζα έρεη εκπεηξία ζε 

παξόκνηα έξγα θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνο από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. Ο επηβιέπσλ απηόο δελ 

ζα αιιάμεη ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Ο επηβιέπσλ ζα είλαη ππό ηνλ 

ζπλερή έιεγρν ελόο έκπεηξνπ Μεραληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο ρώξνπο ηνπ 

έξγνπ, όπσο ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ζα ζπκκεηέρεη ζ’ όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ζην ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο  ζα δηαζέηεη ην θαηάιιειν εξγαηηθό  δπλακηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν 

ηνπ έξγνπ, εηδηθεπκέλν θαη αλεηδίθεπην. 

Ο  Αλάδνρνο  ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο  ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία όηαλ ηειεηώλεη θάζε κέξνο 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη όηαλ ηειεηώζεη όιν ην έξγν. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη  ειέγρνπο παξνπζία 

ηνπ κεραληθνύ , γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη γηα όιν ην έξγν. 

Ο Αλάδνρνο  ζα αλαιάβεη θάζε απαξαίηεηε πξνζσξηλή εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Επίζεο  ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθό θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηπρόλ 

πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο. 

Ο Αλάδνρνο  ζα αλαιάβεη κε δηθό ηνπ θόζηνο θάζε ππεξσξία πνπ ζα θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Γημόζια Τγεία. 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα πάξεη όια ηα κέηξα έηζη ώζηε νη εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη λα κελ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ δεκόζηα πγεία θαη ζα πξέπεη λα απνκαθξύλεη από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

ακέζσο θάζε άηνκν πνπ απαζρνιείηαη από απηόλ άκεζα ή έκκεζα θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηα 

θαηάιιεια κέζα πγηεηλήο πνπ δηαηίζεληαη ή πνπ θαηά ηελ γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία. 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα πξνκεζεύζεη όινπο ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο 

πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθό θαη ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή απνθνκηδή άρξεζησλ. Απηά 

ηα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ώζηε λα εκπνδίδνπλ θάζε πηζαλή κόιπλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζηώλ 

ή θάζε ρώξνπ πνπ αλήθεη ζηελ Υπεξεζία ή ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Πίνακερ Ανακοινώζεων. 

Ο Αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζε εκθαλή ζεκεία, 

ώζηε λα πιεξνθνξεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ 

θαζνξίζεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Ο Αλάδνρνο  δελ ζα ρξεζηκνπνηεί θαλέλα από ηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ ή κέξνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπνζέηεζε δηαθήκηζεο ή επίδεημε θάζε είδνπο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Υπεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Πποζωπινέρ ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ  

Όιεο νη πξνζσξηλέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ γίλνληαη γηα θαηαζθεπαζηηθνύο ή άιινπο 

ιόγνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΙΕΕE. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Υπήζη θοπηηών επγαλείων 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξεηώλ εξγαιείσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ποιόηηηα επγαζιών – καλωζιέρ. 

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο θαιύηεξεο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο ηερληθήο θαη λα 

εθηεινύληαη από εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνύο. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν απηό, ή 

ηα αληίζηνηρα ζρέδηα . 

Τα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο αληίζηνηρεο Ειιεληθέο θαη Επξσπατθέο 

Πξνδηαγξαθέο εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη αιιηώο ζην θείκελν απηό ή ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε ζθάια ή ζθαισζηά πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην έξγν. 

Όια απηά ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε  θαη λα αθνινπζνύλ ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Καηαζηποθέρ ςλικών. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα όια ηα πιηθά από ηελ αξρή ηνπ έξγνπ σο ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ε Υπεξεζία δελ θέξεη επζύλε γηα όπνηα θαηαζηξνθή ζπκβεί ζηα 

πιηθά πνπ απνζεθεύνληαη ζηελ ύπαηζξν ρσξίο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο από ζθνπξηά, 

δηάβξσζε, ζθόλε θ.ι.π. 

Όια ηα πιηθά θαισδίσζεο, αγσγνί θαη όια ηα αληηθείκελα ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα 

παξαδίδνληαη, απνζεθεύνληαη θαη δηαηεξνύληαη κε ηα αλνηθηά ηνπο άθξα ζθξαγηζκέλα. Οη αγσγνί 

ζα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ξάθηα. Όια ηα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα 

απνζεθεύνληαη ζε θηβώηηα ή ζάθνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ξάθηα. 

Όια ηα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θάησ από πδαηνζηεγή θαιύκκαηα 

κέρξη ηελ ρξήζε ηνπο. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ώζηε ηα ειεθηξηθά πιηθά θαη εξγαιεία λα είλαη θαζαξά, 

ζηεγλά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Ο Αλάδνρνο  είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζηαζίαο ησλ πιηθώλ. 
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Όηη πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη θάζε δεκηά ζε απηό λα αλαθέξεηαη  

εγγξάθσο  ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. Υιηθό πνπ πεξηζζεύεη ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ 

Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Γείγμαηα. 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξνκεζεύζεη ηνλ Μεραληθό κε δείγκαηα γηα θάζε πιηθό εμνπιηζκό πνπ ζα 

απαηηήζεη ε Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ςμβαηικά σέδια. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία όια ηα ζρέδηα (ειεθηξνινγηθά 

θιπ) γηα  έγθξηζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ .  

Όηαλ ηα ζρέδηα ηνπ Αλαδόρνπ δελ εγθξίλνληαη, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη  λέα  ζρέδηα κέζα 

ζε δύν εβδνκάδεο, δηνξζσκέλα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο.  

Επηζεκαίλεηαη όηη θάζε έγθξηζε πνπ δίλεηαη από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία δελ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο έθθξαζε γλώκεο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζρεδίαζεο, αληνρήο θ.ι.π.. ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζύκβαζε. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα παξαδώζεη  ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία ηξία 

αληίηππα ησλ ζρεδίσλ γηα ρξήζε ζαλ ζπκβαηηθά ζρέδηα, κέζα ζε δύν εβδνκάδεο. Όηαλ ην έξγν 

παξαδνζεί ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδώζεη όια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν 

Σρεδίσλ θαη απηά ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Πποζηαζία και πακεηάπιζμα αποζηολήρ. 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ πιηθνύ από ην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξνο ηνλ ηόπν ηνπ 

έξγνπ, ην πιηθό πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη επαξθώο από ηπρόλ δηάβξσζε, ζθνπξηά θαη άιιεο θζνξέο. 

Ο Αλάδνρνο  ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ην παθεηάξηζκα ησλ πιηθώλ έηζη ώζηε λα θζάζνπλ ζην 

ρώξν ηνπ έξγνπ ζε θαιή θαηάζηαζε. Τα πιηθά ζα πξέπεη λα παθεηάξνληαη έηζη ώζηε λα αληέρνπλ 

θαθή κεηαρείξηζε ζηε κεηαθνξά θαη λα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

ηεο παξάδνζεο. 

Καλέλα παθέην δελ πξέπεη λα πεξηέρεη καδί πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ έξγνπ. Όια ηα παθέηα πξέπεη λα έρνπλ πάλσ ηνπο, ζε πδαηνζηεγή θάθειν, ιίζηα κε ην 

ηη πεξηέρνπλ θαη λα έρνπλ αξηζκεζεί έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ κε βάζε κηα γεληθή 

ιίζηα παθέησλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παπάδοζη ςλικών. 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα παξαδώζεη πιηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ην πξόγξακκα 

πινπνίεζεο. Κάζε πιηθό πνπ παξαδίδεηαη πξηλ από ηε ζηηγκή πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα, εθηόο αλ 

έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Υπεξεζία, ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη εθηόο ησλ ρώξσλ ηνπ έξγνπ κέρξη 

πνπ λα έξζεη ε ώξα ηεο ρξήζεο ηνπο. Τα έμνδα απνζήθεπζεο ζα πιεξώλνληαη από ηνλ Αλάδνρν. Ο 

Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ Υπεξεζία ηελ πξόζεζή ηνπ γηα παξάδνζε πιηθώλ αξθεηά 

πξηλ από ηνλ ρξόλν παξάδνζεο. Η θνξηνεθθόξησζε  ησλ πιηθώλ γίλεηαη κε είλαη επζύλε ηνπ 

Αλαδόρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: Δπγαζία ζηοςρ σώποςρ ηος έπγος. 

Η εξγαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηηο θαζηεξσκέλεο ώξεο εθηόο αλ γίλεη 

δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κε ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

Όια ηα πιηθά εμαξηήκαηα θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη λα κελ εκπνδίδνπλ θαηά θαλέλα 

ηξόπν. 

Τα άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε κέξα θαη όηαλ ην έξγν ηειεηώζεη ν Αλάδνρνο 

πξέπεη λα απνκαθξύλεη ηα ζθνππίδηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Κωδικοποίηζη εξοπλιζμού. 

Κάζε παξαιαβή πιηθώλ πξέπεη λα έρεη πάλσ ηνπο (ζε θάζε πιηθό ή ζε θάζε παξηίδα) κηα 

πηλαθίδα αδηάβξνρε πνπ πξέπεη λα αλαγξάθεη ζηα Ειιεληθά ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή. 

 Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ. 

 Κσδηθό πξντόληνο. 

 Κάζε άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. 

Όια ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ελδείμεηο, ζπλαγεξκνύο θαη ειέγρνπο πξέπεη λα 

έρνπλ πηλαθίδα πνπ λα αλαθέξεη ηελ ρξήζε ηνπο. Όιεο νη θαισδηώζεηο θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη 

θαζαξά καξθαξηζκέλεο γηα εύθνιε ζπληήξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Σελειώμαηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ώζηε όια ηα πιηθά θαη όξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

λα έρνπλ επηθάλεηα κε ηθαλνπνηεηηθά ηειεηώκαηα έηζη ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν. 

Όιεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζα βάθνληαη ζην ηειηθό ηνπο ρέξη ζηα εξγνζηάζηα ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ θαη ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν ζηξώζεηο βαθήο, λα έρνπλ πεξαζηεί κε 

αληηζθσξηαθό πγξό  θαη λα έρνπλ ςεθαζηεί κε άιιεο δύν ζηξώζεηο ρξώκαηνο, ζε ρξώκα πνπ ζα 

ζπκθσλεζεί κε ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

Αλ θάπνην κέξνο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ελόο νξγάλνπ, κεηαμύ ηεο εκέξαο ειέγρνπ θαη 

ηεο εκέξαο παξαιαβήο, ραξαρζεί ηόζν ώζηε θαηά ηελ γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο δελ 

είλαη δπλαηόλ λα επηζθεπαζζεί ηθαλνπνηεηηθά επί ηόπνπ, ηόηε ζα αθαηξεζεί θαη ζα επηζθεπαζζεί 

ζην εξγνζηάζην ή ζα  αιιαρζεί κε θαηλνύξγην. 

Μηθξέο  ραξαγκαηηέο ζηελ βακκέλε εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα επηζθεπαζηνύλ επί ηόπνπ κε 

ζύκθσλε γλώκε  ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Γοκιμέρ, έλεγσοι και Αποδοσή. 

Οη γεληθνί όξνη πνπ αθνξνύλ εξγνζηαζηαθέο θαη επί ηόπνπ δνθηκέο ζα ηζρύνπλ, εθηόο  αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλα όξγαλα ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο δνθηκέο πνπ απαηηνύληαη  θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ 

Επηβιέπνπζα Υπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δύν εβδνκάδεο πξηλ, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ο 

Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε όισλ ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ. 

Αλ θάπνην κέξνο ηνπ πιηθνύ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηόηε ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ Υπεύζπλν Μεραληθό ηεο Υπεξεζίαο.  
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Όπνην αληηθείκελν δελ πεξάζεη ηηο δνθηκέο, ζα επαλειεγρζεί κεηά από ινγηθή ρξνληθή 

πξνζεζκία θαη όηη ηπρόλ έμνδα ζπλεπάγεηαη ε επαλάιεςε απηή ζα αθαηξεζνύλ από ηα ρξήκαηα πνπ 

πξέπεη λα πιεξσζνύλ ζην ηέινο. 

Αλ ν Μεραληθόο δελ παξίζηαηαη ζε θάπνηα δνθηκή, ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θάλεη έιεγρν ζε 

ζπλζήθεο  ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ππήξραλ αλ παξίζηαην. 

Όιεο νη δνθηκέο  ζα γίλνπλ από ηνλ Αλάδνρνο ή ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία κε επζύλε θαη 

έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ. 

Έιεγρνη ζα γίλνπλ ζε όια ηα πιηθά. Όηαλ ν Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Υπεξεζίαο ζέιεη λα 

παξεπξεζεί ζηνπο ειέγρνπο, ζα ζπκθσλεζεί εκεξνκελία θνηλά απνδεθηή. 

Τν πιηθό ζα ζπλδεζεί θαη ζα δνπιέςεη ζε ζπλζήθεο πνπ λα κνηάδνπλ ην δπλαηόλ κε ηηο 

ηειηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα απνδείμεη ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία ηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ 

κεηξήζεσο, ζα πξέπεη λα έρεη απνηειέζκαηα εξγνζηαζηαθήο βαζκνλόκεζεο. 

Όηαλ γίλνληαη νη δνθηκέο  αλ ππάξμεη θάπνηα ακθηβνιία γηα ηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ ζα 

μαλαβαζκνλνκεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν  ή ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ην εύξνο ζθάικαηνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ζηηο κεηξήζεηο. 

Όια ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα εμνπιηζκνύ ζα ειεγρζνύλ ζην 

εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Αλ ρξεηαζηεί ν Αλάδνρνο ζα θνηλνπνηήζεη ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία αλάινγα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη εμνπιηζκνύ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ιεπηνκεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

Σην ρώξν ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ νη δνθηκέο από ηνλ Αλάδνρν ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. Όια ηα πιηθά εξγαιεία θαη ηερληθνί πνπ 

ρξεηάδνληαη ζα παξαζρεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

Όηαλ νη ζπζθεπέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπλνιηθά θαη δνπιεύνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη πξηλ ηελ 

αξρή ηεο πεξηόδνπ ζπληήξεζεο, θάζε θύξηα ζπζθεπή ζα ειεγρζεί παξνπζία ηεο Επηβιέπνπζαο 

Υπεξεζίαο γηα λα απνδερζεί όηη νη επηδόζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ζην εξγνζηάζην ηζρύνπλ θαη ζην 

ρώξν ηνπ έξγνπ. 

Θα θξαηεζνύλ αξρεία γηα όιεο ηηο δνθηκέο. Τν αξρείν ζα πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηα 

απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε απνηπρίαο θαη δηόξζσζήο ηεο. Όηαλ νινθιεξώλεηαη 

θάζε δνθηκή  κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο, ζα ππνγξάθεηαη από ηελ 

Επηβιέπνπζα Υπεξεζία θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ  ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό δνθηκήο. 

Σε δνθηκέο  πνπ δελ παξεπξίζθεηαη ν Μεραληθόο ζα  ππνγξάθεη ν Υπεύζπλνο Μεραληθόο Δνθηκώλ 

καδί κε ππεύζπλν εθπξόζσπν ηνπ Αλαδόρνπ. 

Μαδί κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα δνζνύλ δεκέλα αληίγξαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ανηαλλακηικά. 

Επαξθή αληαιιαθηηθά ηα νπνία ζα θαιύςνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο γηα ρξήζε έσο ηελ 

Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξάμεο. 

Τα αληαιιαθηηθά απηά ζα είλαη θαηλνύξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη πιήξσο αληαιιάμηκα κε ηα 

ηκήκαηα εθείλα πνπ θαινύληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ. Θα είλαη ραξαθηεξηζκέλα κε ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηνλ ζθνπό ηνπ θαη ζα βξίζθνληαη παθεηαξηζκέλα θαηάιιεια ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

καξθάξνληαη κε ην αθξηβέο πεξηερόκελό ηνπο θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απνηεινύλ αληαιιαθηηθά.  

Σηελ πεξίπησζε όπνπ πεξηζζόηεξα από έλα αληαιιαθηηθά βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλα ζηελ 

ίδηα ζπζθεπαζία ηόηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έμσ από ηελ ζπζθεπαζία  θαη κία ιεπηνκεξήο ιίζηα 

απηώλ ζην εμσηεξηθό ηεο. 



 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώςεων (Γ.Σ.Υ.) - Σελίδα 7 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  Απσικά Τλικά. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά  ηελ πξνκήζεηα όισλ ησλ 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ γηα ην παξερόκελν ρξόλν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τα 

πιηθά απηά ζα πξνζηεζνύλ ζε εθείλα πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ζθνπνύο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Παπαλαβή. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ζηελ πξνζθνξά θάζε επηηάρπλζε εξγαζίαο ή εξγαζία 

θαηά ηα Σαββαηνθύξηαθα πνπ ηπρόλ απαηηεζεί , ώζηε λα δηαζθαιηζζεί όηη όιν ην ζύζηεκα ζα είλαη 

ηειείσο έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία. 

Ο Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Υπεξεζίαο ζα εθδώζεη έλα πηζηνπνηεηηθό παξαιαβήο γηα θάζε 

έλα από ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζα ειεγρζνύλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Απαιηήζειρ Δγκαηάζηαζηρ. 

Οη παξαθάησ όξνη γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο είλαη πξόζζεηνη ζηνπο Γεληθνύο όξνπο ηεο 

Σύκβαζεο ησλ νπνίσλ ζα απνηεινύλ κέξνο:  

 

Τπεπγολάβορ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έθδνζε ελόο αληηγξάθνπ από ηα Σπκβαηηθά Τεύρε 

γηα θάζε ππεξγνιάβν. Με εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο 

έσο όηνπ γίλεη δεθηόο ζην ρώξν εξγαζηώλ. Ο θύξηνο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα όινπο ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ζε όια ηα ζέκαηα. 

 

Σοπικέρ Απσέρ 

Οη απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθώλ Αξρώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεξνύ, 

ειεθηξηθνύ θαη αεξίνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα όια ηα ζέκαηα θαη νπνηεζδήπνηε απαηηνύκελεο 

ακνηβέο ζα πξέπεη λα πιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. 

 

Γιαζύνδεζη με ςπάπσοςζερ Τπηπεζίερ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη άδεηα ρξήζεο ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ θαη λα ζπκθσλήζεη κε 

ηνλ  Υπεύζπλν Μεραληθό ην ρξνλνδηάγξακκα ρξήζεο. Εθ’ όζνλ ν Υπεύζπλνο Μεραληθόο 

ζπκθσλήζεη νη εξγαζίεο ζύλδεζεο ζα γίλνπλ από ηελ Υπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη απηέο ηηο 

ζπλδέζεηο πξηλ απηέο ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γη’ απηέο. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε θαισδίσζε κεηαμύ ηνπ ζηαζκνύ θαη ελόο ζεκείνπ 

ηξνθνδνζίαο ζηνλ ίδην ρώξν θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο ζπλδέζεηο. Πεγέο πξνκήζεηαο λεξνύ, 

ειεθηξηθνύ, ζπκπηεζκέλνπ αέξα  θ.ι.π  γηα ρξήζε από ηνλ Αλάδνρν ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ 

Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

Αζθάλεια 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. Θα είλαη ππεύζπλνο όηη νη παξαπάλσ ππάιιεινη ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα 

κε έλα ινγηθό θαη επαγγεικαηηθό ηξόπν ν νπνίνο ζα ζπκβαδίδεη κε ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη 

πξόθιεζε ηξαπκαηηζκνύ ζε άηνκα ή δεκία ζε ηδηνθηεζία. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη θώδηθεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην πξνζσπηθό πνπ ηνπ αλήθεη θαη ζε εθείλν πνπ αλήθεη ζηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην έξγν πνπ θαιύπηεηαη από ην Σπκβόιαην θαη επηπξόζζεηα λα γλσξίδεη θαη 

λα εθαξκόδεη όιεο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Αξκόδηνο Μεραληθόο 
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ηεο Υπεξεζίαο. Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηεο Υπεξεζίαο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ πεξηνρή. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνδείμεη έλα κέινο από ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία ην 

όλνκά ηνπ. Ο ππεύζπλνο αζθαιείαο  κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ην εξγνηάμην θαηά πεξηόδνπο. 

Ο Αξκόδηνο Μεραληθόο ηεο Υπεξεζίαο ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο γηα 

νπνηνπζδήπνηε εηδηθνύο όξνπο αζθαιείαο  βξίζθνληαη ζε ηζρύ . 

Ο  ππεύζπλνο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη επίζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ηνλ Υπεύζπλν Μεραληθό ηεο Υπεξεζίαο ελήκεξν γηα 

νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο Υπεξεζίαο ή άιισλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο. 

Τν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ  πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο νη 

νπνίνη έρνπλ νξηζζεί από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία, έηζη ώζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλν από 

θηλδύλνπο πνπ είλαη πηζαλνί ζην εξγνηάμην ην νπνίν αλήθεη ζηελ Υπεξεζία. 

 

Δξοπλιζμόρ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεύζεη ζθαισζηέο, εξγαιεία αλύςσζεο, εμνπιηζκό αζθαιείαο 

δειαδή δνθηκαζηηθέο ιάκπεο, ζρνηληά αζθαιείαο, ζπζθεπέο αλαπλνήο θ.ι.π κε ζθνπό ηελ είζνδν 

ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο, εξγαιεία θαη άιιν εμνπιηζκό αλαγθαίνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

εθηόο εάλ γίλνπλ άιιεο εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη 

ρξήζε ηνπο. 

Όπνπ ν εμνπιηζκόο είλαη αληηθείκελν λνκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ, ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην παξνπζηάζεη εάλ 

απηό ηνπ δεηεζεί. Κάζε ηέηνηνο εμνπιηζκόο κπνξεί λα ειέγρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή από ηελ 

Υπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία ή εμνπιηζκό ηεο Υπεξεζίαο ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί εηδηθή άδεηα από ηνλ Μεραληθό ηεο Υπεξεζίαο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα  ηελ αζθαιή  

ρξήζε ηνπ. 

 

Σπαςμαηιζμοί 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία γηα όινπο ηνπο ηξαπκαηηζκνύο 

θαηά ηελ παξακνλή ζηνπο ρώξνπο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηπρόλ απνπζίεο πξνζσπηθνύ εμαηηίαο απηώλ. 

 

Τλικό Αζθαλείαρ 

Οη ζπλαγεξκνί θσηηάο, ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθό πιηθό, αλαπλεπζηηθό πιηθό, είλαη 

ζεκεησκέλα κε εηδηθέο επηγξαθέο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ ρξήζε ηνπο θαη πξέπεη λα 

αλαθέξεη θάζε δεκηά ζηα πιηθά ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

Δύθλεκηα και Πολύ Δύθλεκηα Τγπά 

Εύθιεθηα θαη πνιύ εύθιεθηα πγξά απαγνξεύνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εθηόο θαη αλ ηα 

δνρεία θαη ε ρξήζε ησλ πγξώλ απηώλ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη νη πνζόηεηεο λα 

είλαη εγθεθξηκέλεο από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

Δμπόδια ζηην Ππόζβαζη 

Ο Αλάδνρνο  δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ή λα θιείλεη δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα 

ρσξίο ηελ γξαπηή άδεηα από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

Κύλινδποι Αεπίος 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεί θπιίλδξνπο πεπηεζκέλνπ αέξα κέζα ζε θηίξηα ρσξίο 

άδεηα ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Όπνηε ηέηνηνη θύιηλδξνη ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα είλαη 

αζθαιείο θαη λα ηνπνζεηνύληαη όξζηνη όπνηε απηό είλαη δπλαηό. 
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Ππόζβαζη από ηον Ανάδοσο. 

Ο Αλάδνρνο  θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη 

πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηνπο ρώξνπο απηνύο από δξόκνπο πνπ ππνδείρζεθαλ από ηνπ Επηβιέπνπζα 

Υπεξεζία. 

 

Δίζοδορ ζε διάθοποςρ σώποςρ 

Τν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ  δελ ζα κπαίλεη ζε πιεκκπξηζκέλνπο ρώξνπο, αγσγνύο, 

containers, θ.ι.π, ρσξίο έγγξαθε  άδεηα ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Φωηιέρ 

Ο Αλάδνρνο δελ  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θιόγεο ή νμπγνλνθόιιεζε ρσξίο έγγξαθε άδεηα  

ηεο Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο επίζεο  ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ύπαξμε  

ππξνζβεζηήξσλ  θνληά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ππξθαγηάο. 

 

Ρύπανζη 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππαθνύεη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ δηάζεζε ξππάλζεσο 

ζην έδαθνο, ππέδαθνο, ή ζηελ αηκόζθαηξα, ηελ δηάζεζε άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ, ην ζόξπβν θαη 

άιιεο ελνριήζεηο. Τίπνηα από όζα αλαθέξνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο δελ κεηαβάιιεη ηα 

αλσηέξσ αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν απηή. 

 

Καθαπιόηηηα σώπος  

Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα θξαηά πάληα ηνλ ρώξν θαζαξό ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Επηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Τα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη θαζώο εμειίζζεηαη ην 

έξγν θαη ηα πιηθά γηα απνκάθξπλζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε ρώξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ σο 

ρώξνη απνξξηκκάησλ από ηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

Όηαλ ην έξγν νινθιεξσζεί όια ηα άρξεζηα πιηθά ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ από ην ρώξν 

κε επηβάξπλζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

Τπεπσείλιζη Τγπών 

Υπεξρείιηζε πγξώλ ζε δξόκνπο ή αγσγνύο όκβξησλ πξέπεη λα απνηξέπεηαη θαη γηα λα γίλεη 

απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία. 

 

Λάζπερ ζηοςρ δπόμοςρ 

Ο Αλάδνρνο  δελ ζα αθήλεη ιάζπε ζηνπο δξόκνπο, κέζα ή έμσ από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Θα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ν ρώξνο από ηηο ιάζπεο.   

 

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

                                                                                    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ςνηάκηηρ                             Ο Γιεςθςνηήρ Σ.Τ.  

                               

Καπαζηέπγιορ Δςθύμιορ                Καπέηζορ Αναζηάζιορ 

Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ                 Μησανολόγορ Μησανικόρ 

 

 


