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ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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ΤΕΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  990.000,00 € 

                                       Φ.Π.Α. 24 % :  237.600,00 € 

                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  1.227.600,00 € 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 
τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος 
υδροδότησης της νήσου Ύδρας Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για 
την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά,  παροχή, 
πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις βασικές 
τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα 
υπόβαθρο παρακολούθησης των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων και των 
απωλειών του δικτύου, ενώ παράλληλα θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την 
ποιότητα του παρεχόμενου νερού, τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η 
Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, εξασφαλίζοντας αποδεκτή 
ποιότητα παρεχόμενου νερού (προδ. ΚΥΑ Υ2/2600/2001), δραστική μείωση του 
κατασπαταλούμενου νερού και του κόστος λειτουργίας των βασικών τροφοδοτικών 
υποδομών, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης χλωρίωσης του νερού σε 
περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας  
(Τ.Σ.Ε. Ποιότητας) για την παρακολούθηση των κρισίμων ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
παρεχόμενου νερού σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. Μέσω των σταθμών 
αυτών θα επιτευχθεί η παρακολούθηση των κρίσιμων αυτών παραμέτρων σε πραγματικό 
χρόνο και η άμεση ενημέρωση σε περίπτωση υπέρβασης των δοσμένων ορίων.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης  
((Τ.Σ.Ε. Πίεσης) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού 
δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα επιτευχθεί η παρακολούθηση της εύρυθμης 
λειτουργίας του δικτύου και η άμεση ενημέρωση σε περίπτωση θραύσης ή  υπέρβασης 
των δοσμένων ορίων. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής - 
Πίεσης  (Τ.Σ.Ε. Παροχής - Πίεσης) για την παρακολούθηση της παροχής και της πίεσης σε 
κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα επιτευχθεί η 
παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου, ο υπολογισμός του υδατικού 
ισοζυγίου και η άμεση ενημέρωση σε περίπτωση θραύσης ή υπέρβασης των δοσμένων 
ορίων.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 
Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε. Κατανάλωσης) για τη μέτρηση και την απομακρυσμένη 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» 

 

 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων          Σελίδα 3 από 8 

 

παρακολούθηση των καταναλώσεων στις απολήξεις του δικτύου. Μέσω των 
συγκεκριμένων σταθμών θα είναι δυνατός ο αυτόματος υπολογισμός του υδατικού 
ισοζυγίου και των απωλειών/ θραύσεων/ διαρροών μειώνοντας σημαντικά το 
κατασπαταλούμενο νερό, το κόστος αγοράς νερού και το κόστος λειτουργίας των 
υποδομών.  

• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών  

• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού 
συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών στο 
οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα απαραίτητα λογισμικά 
ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος 
εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των 
δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το 
επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας  

• Τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, 
ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση 
στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, 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 δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για 
διάστημα 3 μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του 
συστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν 
δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης. Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα 
δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την 
εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την 
σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να 
γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το 
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οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ως 
προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας  να 
επισκεφθεί χώρους που αναφέρονται στα έγγραφα παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να 
βεβαιωθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και τις τοπικές συνθήκες πριν υποβάλλει την 
προσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση.  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση των 
πρακτικών του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το 
διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα 

• τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού 
και 

• εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που 
θα επιστρέφεται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης-
εγκατάστασης που θα βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής  και το 
υπόλοιπο αυτής μετά την οριστική παραλαβή του ολοκληρωμένου συστήματος η οποία 
ορίζεται μετά και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Στην περίπτωση που μέσα σε δέκα πέντε (15) ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή, 
δεν εξοφλήσει τα έξοδα της δημοσίευσης ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί 
έκπτωτος οπότε: 

• ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της 
ωφελείται η Υπηρεσία και 

• είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει 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 Υπηρεσία για την 
προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας  των συστημάτων της  σύμβασης, θα υποβληθεί μετά την οριστική 
παραλαβή του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. Σε περίπτωση υπέρβασης 
της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της 
προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία : 

• χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος   

• 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 και  

• μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας  

Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική 
λειτουργία. 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
θα πρέπει τα εγκρίνει ή να ενημερώσει τον ανάδοχο για την τροποποίησή τους. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να επανα-υποβάλει το έγγραφο που του ζητήθηκε να 
τροποποιήσει εντός δέκα (10) ημερών.  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να 
αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Τα στάδια παραλαβής-
πληρωμής είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει 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.  Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως 
του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο :  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 
εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά (αν αυτό είναι 
εφικτό) και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) κώδικες και όλο 
το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία του 
λογισμικού των εφαρμογών θα είναι και της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία μπορεί να το 
χρησιμοποιήσει ελεύθερα.  

ΑΡΘΡΟ 11Ο :  ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα 
όσο και για το σύνολο του συστήματος.  

Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην 
προσφορά του πρόταση και σχέδια σύμβασης  για τη συντήρηση του συστήματος, η οποία θα 
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε 
ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  Η τελική  
οριστική παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση της προμήθειας πραγματοποιείται μετά τη λήξη 
του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την 
έκδοση της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον 
προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Υπηρεσία τον τόπο διαμονής του επί τόπου μηχανικού 
και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.  

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι 
διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της 
Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές θα είναι συμβατές με 
τους κώδικες BS 5887 (δοκιμές συστημάτων υπολογιστών) και BS 6238 (απόδοση και έλεγχος 
συστημάτων υπολογιστών), ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων          Σελίδα 7 από 8 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Προμηθευτής κατά την διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού θα έχει έναν ικανό 
επιβλέποντα μηχανικό που θα είναι συνεχώς στους χώρους των εργασιών, θα έχει εμπειρία σε 
παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία. 

Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα 
είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα 
επισκέπτεται τους χώρους των εργασιών όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό της 
Υπηρεσίας κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και θα συμμετέχει σ’ όλες τις 
συναντήσεις στο χώρο των εργασιών. 

Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και 
έλεγχο των εργασιών, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε μέρος των εργασιών 
και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου 
μηχανικού της Υπηρεσίας και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος των εργασιών καθώς και για 
όλο το έργο και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για 
τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα 
κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση των εργασιών σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις 
σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το έργο. 

ΆΡΘΡΟ 16Ο : ΠΡΟΤΥΠΑ 

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). Αν ο 
Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει, πρόσθετα των συμβατικών, υλικά ή να εκτελέσει εργασίες 
ακολουθώντας κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.  

ΆΡΘΡΟ 17Ο : ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί να 
επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και 
προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει 
να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

 

 



«nPOMH0EIA, ErKATAITAIH KAI 0EIH IE /\EITOYPrlA EOn/\IIMOY TH/\EE/\ErXOY - TH/\EXEIPIIMOY rlA THN 

AI<l>A/\H EnlB/\EllJH KAI /\EITOYPrlA TOY IYITHMATOI YllPOLlOTHIHI THI NHIOY YllPAI» 

'.4P0PO 18°: AITHIH rlA A~EIEI KAI HKPIIEII IXE~IAIMOY 

0 npoµriSw1~c; Sa npEnEL va unoA.oytoEL 01riv npoo¢op6. rnu rn K6ornc; yLa 1riv napox~ 671.wv 1wv 

avayKatwv nA.ripo¢opLwv oxEotaoric; woTE ri YnripEota va µnopEL va napEL 671.Ec; nc; avayKaiEc; 

EyKpioELc; ym nc; EpyaotEc; Km rn UALK6 nou Sa EyKmamaSEt OE oxEorJ µE 1ri EKTEAouµEvri 

npoµ~SELa/ EyKm6.01aori. 

'.4P0PO 19° : EKTEJ\EIH EPrAIION 

EnELO~ OL OL6.¢opEc; EyKmao16.oELc; 1ric; Ynr]pEotac; dvm OE ouvEX~ AELrnupyta, o npoµriSw1~c; Sa 

npETCEL va npoypaµµaTLOEL nc; EnEµ~aoELc; rnu one; AELrnupyouoEc; EyKmaoTaoELc; woTE va 

nEpLOpLornuv oL OLaKOnEc; AELrnupytac;. Im rnv A.6yo auT6 oL wx6v EpyaotEc; nou Sa Em¢Epouv 

8LaKon~ AELrnupyouowv EyKmaoTaoEwv Sa ytvov1m µEoa orn wpapLo AELrnupytac; TrJc; 

YnripEotac; µE Kma µEyLorn xp6vo 8LaKon~c; E~L wpwv Km µna an6 npoELoonotriori TrJc; YnripEotac; 

µm E~ooµaoa rnuA.axLmov npLv Tt'JV ETCEµ~aori. ~E EKTaKTEc; nEpLmwoELc; oL 8LaKonE c; AELrnupytac; 

ouvmm va npayµmoTCOLr]Souv Km WpEc; EKT6c; wpaptou. ~E KO.SE TCEplTCTWOr] rn np6ypaµµa 

OLaKonwv Sa ouvano¢aot~nm µna~u avao6xou Km YnripEotac; Km ri unripEota Sa ¢EPEL Tt'JV 

EUSUVr] yLa Tr] OLaKOTC~, Tr]V E~ao¢6.ALar] TWV anmrnuµEVWV aOELWV Km Tr]V EVr]µEpWOr] TWV 

EµTCAEKOµEVWV. 

'.4P0PO 20°: AI<l>AJ\EIA KATA KJ\OnHI KAI TYXAIAI EnEMBAIHI 

MEXPL va TESEt oA.6KA.ripo rn Epyo OE nMpri AELrnupyta SEµmo¢uA.aKac; Twv UALKwv nou EXEL 

npooKoµLoSEt opt~nm o npoµriSw1~c;. Ta UALKa auTa µnopouv va anoSriKrnrnuv oE anoS~KEc; ~ 

xwpouc; 1ric; Ynr]pEotac; µna an6 at1riµa rnu npoµriSrnT~, Tr]V w8uvri 6µwc; Sa E~aKOAouS~OEl va 

EXEL o npoµriSrnT~c;. OA.a Ta UALKa Km EyKmaoTaoELc; Twv EpyaoLwv Sa np£nEL va ao¢aA.Lornuv 

an6 rnv npoµriSrnT~ Kma navT6c; KLvouvou (KA.on~, nupKa·(a K.An.) oE avayvwpLoµEVt'J 

ao¢aA.LonK~ nmpEta Km µEXPL Tt'JV riµEpoµrivta opLonK~c; napaoooric; rnu ouoT~µmoc;. To 

ao¢aA.LoT~pLO ouµ~6A.mo Sa npooKoµLo8d OTrJV YnripEota Km anoTEAEL npoun6SEor] ym Tt'JV 

npow8riori TWV avTLOTOLXWV nA.ripwµwv. 
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