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Άξζξν 1 

Αληηθείκελν Δ..Τ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο  ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη κε ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα εθηειεζηεί  ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ». 

Οη φξνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία : 

α. Ο φξνο "αλαζέησλ θνξέαο ή "Δξγνδόηεο", ζεκαίλεη ηνλ Γήκν Πελεηνύ. 

β. Ο φξνο "Δπηβιέπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπίβιεςε" ή "Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία" ή "Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία" ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη 

ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ. 

γ. «Πξντζηακέλε Αξρή» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Πελεηνύ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απνθαζίδεη γηα 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά λφκν αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

δ. Ο φξνο "Αλάδνρνο" ή "Πξνκεζεπηήο", ζεκαίλεη ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, πξνκεζεπηή 

δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε. Ο φξνο "ύκβαζε" ή „‟Πξνκήζεηα‟‟ ή "πκβαηηθά Σεύρε" ζεκαίλεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ  ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρνπ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 2. 

ζη. Ο φξνο "Δ..Τ." ζεκαίλεη ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

Η ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ ζχκβαζε ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη κε 

ηελ αθφινπζε ζεηξά ηζρχνο : 

1. Η Γηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςε ηεο 

2. Σν Σηκνιφγην ηεο Μειέηεο 

3. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 

4. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

5. Η Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

6. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

7. Σν Σηκνιφγην ηεο Πξνζθνξάο θαη 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνζθνξάο 

 

Άξζξν 2 

πλελλόεζε - Αιιεινγξαθία πξηλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο – Δπεμεγήζεηο 

Οη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο  ΤΠΗΡΔΙΑ  θαη ηνπ πξνκεζεπηή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ 

παξνχζα πξνκήζεηα, ζα γίλνληαη κφλν γξαπηά. Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ 
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ιακβάλνληαη ππ’ φςε  θαη δελ δηθαηνχηαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν.   

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 θιπ. 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. 

 

Άξζξν 3 

Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο -   Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

1. Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ 

απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. ηεο δηαθήξπμεο  

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ο αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

2. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο αμία ηεο πξνκήζεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ, ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.    

 

3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΤΠΗΡΔΙΑ:  

α) ηηο απνδείμεηο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

β) εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, αμίαο ίζεο κε πνζνζηφ 4% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

 

4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ ηαζζφκελε 

πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή δελ 

θαηαβάιεη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γ.., ρσξίο λα απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ εθπίπηεη πξνο φθεινο ηεο  ΤΠΗΡΔΙΑ θαη ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηελ ΤΠΗΡΔΙΑ γηα θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί 
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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 ΤΠΗΡΔΙΑ γηα ηελ πξνκήζεηα 

απηνχ ηνπ είδνπο απφ άιιν πξνκεζεπηή κε δηαγσληζκφ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

Άξζξν 4 

                                                              Πξνθαηαβνιή 

1. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο έσο 50% ζηνλ Πξνκεζεπηή εθ’ φζνλ θαη κφλν ε ρνξήγεζε 

απηή έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

2. Η ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ Πξνκεζεπηή. 

3. Πξφζζεηε πξνθαηαβνιή, ιφγσ αχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο Πξνκήζεηαο δελ ζα 

ρνξεγείηαη. 

 

Άξζξν 5: 

Δπζύλε ηνπ Αλαδόρνπ - Σξόπνο Δθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

1. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο λα παξαιάβνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα πκβαηηθά Σεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ηελ παξνπζία ησλ 

αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο  ΤΠΗΡΔΙΑ.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ έγθαηξα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

 

3. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο είλαη ρξήζηκεο γηα λα επαιεζεχζνπλ, λα 

επεθηείλνπλ ή λα θαζνξίζνπλ επαθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έρνπλ δηαηεζεί. 

 

4. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο, 

ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα. 

 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη 

κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίζεη κε 

δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 

 

6. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

επηζηήκεο. 

 

7. Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, καδί κε εθείλεο πνπ ζα πξνηείλεη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ θάζε πινπνίεζεο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ  ΤΠΗΡΔΙΑ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη 
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νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνπλ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή πνηφηεηα. Γελ γίλεηαη απνδεθηή θακία 

αιιαγή εμνπιηζκνχ. 

 

8. Κακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη 

θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο, ή απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξαζίαο. 

 

9. Κάζε δεκηά πνπ ελδερφκελα πξνθαιείηαη ζην ζχζηεκα, ζηα κεραλήκαηα, ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

(πδξαπιηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, φξγαλα κεηξήζεσλ, θιπ) απφ θαθφ ρεηξηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ ή απφ άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθαηάζηαζεο ή ησλ δνθηκψλ ή ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εθηφο 

αλσηέξαο βίαο,  βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

 

10. Με ηελ επηθχιαμε αληηζέησλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεσλ, ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ αλεμαξηήησο 

λνκηθήο βάζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο άκεζεο ζεηηθέο δεκίεο ξεηά εμαηξνπκέλσλ εκκέζσλ θαη απνζεηηθψλ 

δεκηψλ. Η σο άλσ επζχλε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ πνηληθψλ ξεηξψλ πεξηνξίδεηαη θαη’ 

αλψηαην φξην ζην χςνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 

11. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή 

θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

 

12. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν 

πξνκεζεπηήο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, έζησ θαη αλ νη 

ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

13. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ (εθφζνλ απαηηνχληαη), 

πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, θαη βαξχλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ 

έθδνζεο ησλ αδεηψλ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Απφ ηηο παξαπάλσ άδεηεο εμαηξνχληαη άδεηεο 

ειεθηξνδφηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη άδεηεο ρξήζεο γεο, θαζψο θαη πνιενδνκηθέο άδεηεο, πνπ 

παξακέλνπλ ζηελ επζχλε ηεο  ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

14. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ πξνκήζεηα, κε εμαίξεζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία αηφκσλ.  

 

15. Γελ είλαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή ηα θάησζη: 

I. Πξνκήζεηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΗ ζε θάζε ζηαζκφ πνπ δελ έρεη ήδε 

εγθαηεζηεκέλε ηάζε ΓΔΗ θαη απηή απαηηείηαη. 

II. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ φπσο αληιηψλ, ρισξησηψλ, θαη πιηθψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα 

ηεχρε. 
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III. Πξνκήζεηα θαξηψλ SIM θαη θφζηνο αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. 

IV. Έξγα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε θηηξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνλ ΚΔ. 

V. Δθηεηακέλεο εξγαζίεο (ΗΜ θαη ΠΜ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξνρνκέηξσλ 

(αλ απαηηνχληαη)  

VI. Λήςε αδεηψλ απφ ππεξεζίεο Γήκνπ (π.ρ. Πνιενδνκία) γηα εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ θαη 

εξγαζίεο ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (αλ απαηηείηαη). 

 

 

Άξζξν 6 

Πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

 ηάδηα παξαιαβήο, πιεξσκήο - Πνηληθέο ξήηξεο 

Α. Πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα νξηδφκελν ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

νινθιεξσζεί ζηηο αθφινπζεο πξνζεζκίεο:  

 

1. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ΤΠΗΡΔΙΑ επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο, 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη  παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ζα ππνβάιιεη κε ην 

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

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

ΤΠΗΡΔΙΑ πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Ο έιεγρνο θαη ε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ σο άλσ κειεηψλ θαη πξνγξάκκαηνο (πνπ κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη θαη ηκεκαηηθά γηα ελδηάκεζεο πξνεγθξίζεηο) ζα γίλνπλ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπο, δηαθνξεηηθά  παξαηείλνληαη αλάινγα νη πξνζεζκίεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Υξόλνο: 1 κήλα απ' αξρήο. 

 

2. Γηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ΓΔΗ, ηειεθψλνπ ρψξσλ ΚΔ, Σνπηθψλ ηαζκψλ θαη γεληθά 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 πιινγή απφ ηνλ Πξνκεζεπηή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (απφ ηελ ΤΠΗΡΔΙΑ θαη ην 

Κηεκαηνιφγην) γηα ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο.  

 Η ΤΠΗΡΔΙΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεξηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηακφξθσζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Η 

αλαπξνζαξκνγή απηή ζα γίλεη ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Υξόλνο: 2 κήλεο απ΄ αξρήο 

 

3. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ 

εμνπιηζκνχ, πιήξνπο, κέρξη ηεο ζέζεο ηνπ ζε ιεηηνπξγία, θαηαλεκεκέλε ζε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Δηδηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ, απηή ζα μεθηλήζεη αθνχ 
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πξνεγνπκέλσο: 

 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 εγθαηάζηαζε ηνπ ΚΔ θαη ΦΔ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

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

 Έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ζηνλ ΚΔ θαη ηνλ ΦΔ.  

 Έρεη γίλεη ε πξνκήζεηα φινπ ηνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ. 

Υξόλνο: 12 κήλεο απ΄ αξρήο 

 

4. Γνθηκαζηηθή επί ηξεηο (3) κήλεο ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη ζέζε ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία.  

Υξόλνο: 15 κήλεο απ' αξρήο 

 

5. Γηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

Υξόλνο: 15 κήλεο απ' αξρήο 

 

Η ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ξπζκίζεηο, έιεγρνο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα 

αξρίζνπλ λα κεηξνχληαη ρξνληθά κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ σο ζχζηεκα θαη 

νπσζδήπνηε απφ ηελ εκέξα ζέζεσο ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Η θάζε απηή πξνεγείηαη ηεο Γηνηθεηηθήο 

Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε ζνβαξήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (σο ζνβαξή δπζιεηηνπξγία 

ζεσξείηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζίζηαηαη 

αδχλαηε γηα νπνηαδήπνηε ιφγν) κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

επαλαιακβάλεηαη.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα πνπ νξίδεηαη ζε 1% ηεο κέζεο 

εκεξήζηαο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηε ζχκβαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

 

Β. ηάδηα παξαιαβήο-πιεξσκήο: 

Η παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη θαη’ επέθηαζε πιεξσκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη θαηά ζηάδηα (ηκεκαηηθέο 

παξαδφζεηο) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η 

ππνγξαθή απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εμνπιηζκνχ. Η 

ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ 15 εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο επίζεκεο ππνβνιήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο θη αλ ε  ΤΠΗΡΔΙΑ  ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ειιηπή παξάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε φκσο αλαίηηαο 

θαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο απφ ηε  ΤΠΗΡΔΙΑ, αξρίδεη κε ην πέξαο ησλ 15 εκεξψλ λα κεηξά ν 

πξνβιεπφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ πξνζσξηλά παξαδνκέλνπ ζπζηήκαηνο ή εμνπιηζκνχ. 

  

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε έλαλ απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηελ 

θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο 
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εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 

πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, είηε 

κε πιεξσκή πνζνζηνχ 60% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ αλαινγηθά κε θάζε πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο θαηφπηλ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κε 

ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ο ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Με ηηο επηκέξνπο πιεξσκέο κπνξεί, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

αλαδφρνπ, λα γίλεηαη απφζβεζε (νιηθή ή κεξηθή) ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ επηζπκεί ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε πιεξσκή γίλεηαη ζε πνζνζηφ 60% κε ηελ 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ – εμνπιηζκνχ κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ θάζε πιηθνχ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 

ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, ην 30% κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ην ππφινηπν 10% κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηε ιήμε θαη ηεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Η παξαπάλσ αλαθεξφκελε πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο 

επί ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο 

δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν  ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο 

ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Όινη νη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί θαη απφ θάζε ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη νη πξνεγνχκελεο 

πιεξσκέο. 

Οη ινγαξηαζκνί ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηηκνιφγην, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200  

ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη θξαηήζεηο ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ 

νξγαληζκψλ πνπ ηζρχνπλ. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 

άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηάζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 

ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο σο άλσ δηαηάμεηο. Σπρφλ ηξαπεδηθά 

ηέιε ή θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ 

Τπεξεζία.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ Γήκν θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπληάζζεη δηάγξακκα πνπ ζα δείρλεη ηε ζπληεινχκελε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζην 

ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ζα παξαδίδεη 

ζ’ απηήλ ηξία αληίγξαθα. 
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Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη κεραληθά 

κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά θαη ηηο αξγίεο θαη γηνξηέο θαη λα απαζρνιεί λπθηεξηλά 

ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα πξνο ην παξαπάλσ πξφγξακκα πξνφδνπ 

απηήο. 

Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ  δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη 

ζχκθσλνο πξνο ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 

απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

εξγαζηψλ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφγξακκα εξγαζηψλ, δίλεη 

ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη απηφλ έθπησην, ζ' εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η 

άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν 

απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε. 

 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ εδαθηθψλ 

θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν εμνπιηζκφο. 

 

Άξζξν 7 

Πξόγξακκα εξγαζηώλ 

1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ην νξηζηηθφ "Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Τινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο". ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία 

θαζπζηεξήζεη λα εγθξίλεη ην πξφγξακκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη 

ζπλππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Με βάζε ην πξφγξακκα ζα γίλεηαη , ν έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ 

εξγαζηψλ ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν εγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν. 

 

2. Σν πξφγξακκα ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, 

δειαδή ην  αξγφηεξν κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

 

3. Σν πξφγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο (Pert - CPM) θαη ζα 

παξνπζηαζζεί επίζεο κε ηελ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο Gantt. ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη ζαθψο νη δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο  θαη λα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή θιηκάθσζε 

ησλ δαπαλψλ ζε κεληαία βάζε. Δηδηθφηεξα ε ζηήιε ηνλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε 

ηηο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζίαο θαη νη νπνίεο ζα 

ζπληίζεληαη απφ ηα άξζξα ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. 

 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

 

 

Σελίδα | 11 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε κεληαία πξνζεζκία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ν 

πξνκεζεπηήο λα ππνβάιεη ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα, ν επηβιέπσλ κεραληθφο έρεη δηθαίσκα λα 

ηνπ θνηλνπνηήζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

απνπεξάησζε απηψλ, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ πξνφδνπ ηνπο, θαζψο θαη 

ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξπζκνχ απηνχ. 

 

5. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε 

πηζαλφηεηα εξγαζίαο κε πξφζζεηεο βάξδηεο, αλ δελ επαξθεί ε θαλνληθή βάξδηα, κε ή ρσξίο 

ππεξσξίεο, θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Κάζε επηβάξπλζε απφ 

ηελ ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή ή ζε κέξεο αξγίαο θη ενξηψλ εξγαζίαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο 

θακία απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

6. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή ή ζε κέξεο αξγίαο απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Η Τπεξεζία αλ ρξεηαζζεί ζα ζπλεγνξήζεη 

ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 8 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 9 

Δθπαίδεπζε 

Ο πξνκεζεπηήο  ζα ζπληάμεη θαη παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία 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.  

 

Άξζξν 10 

Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνύ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη ζηνλ ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ   εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ  

Λνγηζκηθνχ. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δπν (2) πιήξεηο ζεηξέο ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά θαη ζα είλαη 

θαη’ ειάρηζηνλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

.  

 

Άξζξν 11 

Γνθηκέο θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Έιεγρνο πνηόηεηαο 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνλνήζεη γηα δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν απηφ. Όιεο 

νη δηαδηθαζίεο απνδνρήο ζα ζπκθσλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ ηεο  
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ΤΠΗΡΔΙΑ, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη δνθηκέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Αναγνώριση σσστήματος 

1. Δπηβεβαίσζε απεηθφληζεο θαη αλαγλψξηζε ζην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2. Έιεγρνο φηη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζε ελεξγή ζχλδεζε κε ηνλ ειεγθηή. 

3. Έιεγρνο κηκηθψλ δηαγξακκάησλ, παξαζχξσλ ειέγρνπ θαη screen navigation. 

4. Έιεγρνο δπλακηθψλ αληηθεηκέλσλ, παξνπζίαζε δηαθξηηψλ δπλακηθψλ θαηαζηάζεσλ  (πρ 

ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ αλάινγα κε ην status ηνπ).  

5. Έιεγρνο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ρεηξηζκνχο, παξακεηξνπνίεζε, εληνιέο. 

 

2. Τοπικός έλεγτος  

1. Έιεγρνο φισλ ησλ θξίζηκσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ησλ ηηκψλ κεηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

2. Σνπηθή εθηέιεζε ιεηηνπξγηψλ. 

3. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο κε απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ απφ ην ινγηζκηθφ 

ηειεπαξαθνινχζεζεο.  

4. Μέηξεζε ρξφλνπ θχθινπ επηθνηλσλίαο. Αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή ιχζε θαη άιιεο 

παξακέηξνπο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξα επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο. Η 

κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη γηα φια ηα επίπεδα. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

επαλαιακβαλφκελεο  

 

3. Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 

1. Έιεγρνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο κελπκάησλ θαη ζπλαγεξκψλ θαζψο θαη 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο 

2. Έιεγρνο θαηαγξαθήο κεηξνχκελσλ κεγεζψλ (θακπχιεο, πίλαθεο θηι). 

3. Έιεγρνο απνζήθεπζεο κεγεζψλ θαη ζπκβάλησλ θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηψλ 

(εμαγσγή ζε αξρεία, εθηππψζεηο θνθ). 

4. Έιεγρνο επηπέδσλ πξφζβαζεο ρεηξηζηψλ. 

5. Έιεγρνο δηάξθεηαο θαηαγξαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

6. Έιεγρνο δηαδηθαζίαο θιεηζίκαηνο θαη επαλεθθίλεζεο ζπζηήκαηνο. 

7. Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο  αξρείσλ (image, backup). 

 

4. Έλεγτος τεκμηρίωσης 

1. Ύπαξμε εγρεηξηδίνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζαθψο ην ζχζηεκα θαζψο θαη βαζηθέο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ζθαικάησλ 

2. Έιεγρνο δπλαηφηεηαο ρεηξηζηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ζχζηεκα 

 

 

Άξζξν 12 

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά ην πέξαο ησλ δψδεθα (12) κελψλ θαη ηελ νινθιήξσζεο ηεο  πξνκήζεηαο  

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία  γ ηα  ρξ νλ η θό  δ ηά ζ η εκα  ηξηώλ (3) 
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κελώλ, ηφζν γηα  ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα φζν θαη ην 

ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ινηπά ηεχρε 

ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.  Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη 

ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ θινπέο ή βαλδαιηζκνχο βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ 

νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο  θαη γηα βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

 

 

Άξζξν 13 

Πξόηππα 

1. Πξφηππα λννχληαη φζα γεληθά δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ, 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). 

 

2. Αλ ν πξνκεζεπηήο ζειήζεη λα πξνκεζεχζεη πιηθά ή λα εθηειέζεη εξγαζίεο αθνινπζψληαο θάπνηνπο 

άιινπο θαλνληζκνχο, πξέπεη λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληα  Μεραληθνχ ηνπ ΓΗΜΟΤ 

ΠΗΝΔΙΟΤ.  

 

3. Κάζε θαλνληζκφο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο, πξέπεη λα παξαδίλεηαη ζηνλ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ  κεηαθξαζκέλνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή, αλ δελ ππάξρεη 

κεηάθξαζε. 

 

 

Άξζξν 14 

Δπίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο 

1. Η επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΓΗΜΟΤ, ηεο 

νπνίαο ν Πξντζηάκελνο ζα νξίζεη ηνλ αξκφδην ή ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο ππάιιεινπο, πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ πξνκήζεηα.  

 

2. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ Τπεχζπλν θαη ζε 

φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ππαιιήινπο ηεο 

Τπεξεζίαο ζηηο απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ πκβνχινπο πνπ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ε  ΤΠΗΡΔΙΑ  γηα λα ηνλ ζπλδξάκνπλ ζηελ επίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα 

φπνηνλ άιιν δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

 

3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, 

πνπ δίλνληαη  ζ' απηφλ ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 
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4. Η επίβιεςε ηεο πξνκήζεηαο απφ αξκφδηνπο ππάιιεινπο ηεο ΤΠΗΡΔΙΑ δελ απαιιάζζεη ηνλ 

πξνκεζεπηή απφ ηηο επζχλεο ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο  θαη ηνπο 

ηζρχνληεο Νφκνπο. 

 

Άξζξν 15 

Έιεγρνο ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο - Ώξεο εξγαζίαο 

1. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη θαη φηη είλαη απφιπηα 

ελήκεξνο γηα ηε θχζε θαη ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο 

πξνκήζεηαο.  

2. Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη φηη είλαη 

απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη φηη έρεη ειέγμεη θαη φηη απνδέρεηαη φια ηα ζηνηρεία ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

 

4. Η ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηε 

ζχκβαζε θαη δελ ζεκειηψλεη θακηά εθ ησλ πζηέξσλ απαίηεζε ηνπ. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ππνρξεσζεί ζε ζπλερή εξγαζία κέρξη θαη νιφθιεξν ην 24σξν 

(ηξεηο βάξδηεο), κε εμαηξνπκέλσλ Κπξηαθψλ θαη Δνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ φιεο νη 

θαζνξηζζείζεο γηα ηελ παξνχζα  ζχκβαζε πξνζεζκίεο, δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 16 

Γηεύζπλζε ηεο πξνκήζεηαο από ηνλ Πξνκεζεπηή - Πξνζσπηθό  

1. Η δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνκήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ζα αζθείηαη απφ 

Ηιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ δηπισκαηνχρν Αλψηεξεο ή Αλσηάηεο ρνιήο, έκπεηξν ζηελ 

εγθαηάζηαζε θαη δηνίθεζε παξνκνίσλ ζπζηεκάησλ. Ο δηνξηζκφο ηνπ ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, φια ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα 

πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Η Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αξλεζεί ηελ 

έγθξηζε ηνπ, αλ ζεσξήζεη φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο 

Μεραληθφο νθείιεη λα κηιάεη, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. 

 

2. Ο ίδηνο κεραληθφο ζα νξηζζεί πιεξεμνχζηνο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα παξίζηαηαη θαζεκεξηλά ζην 

ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη παξάιιεια λα νξίζεη θαη 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία αληηθαηαζηάηε ηνπ Μεραληθνχ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 
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3. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε κεραληθψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ 

ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ . 

 

4. Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ. Σν αιινδαπφ 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 17 

Πεξηβάιινλ 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δπζάξεζησλ 

πεξηβαιινληηθά θαηαζηάζεσλ, νθεηινκέλσλ ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαηά 

παξάβαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

 

 

Άξζξν 18 

Φύιαμε πιηθώλ 

1. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, 

εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηφλ, ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ή ζην ρψξν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο θαη 

λα πξνζιακβάλεη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπρηνθχιαθεο, 

θιπ.) αλ απαηηείηαη. 

 

2. ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ αλήθεη ζ' 

απηφλ, ή ζε ηξίηνπο, ν πξνκεζεπηήο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε απνδεκίσζε ή 

απνθαηάζηαζε ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία θαη αμίσζε γηα 

απνδεκίσζε ηνπ. 

 

Άξζξν 19 

Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο. Οθείιεη επίζεο ν πξνκεζεπηήο λα επηζθεπάδεη, λα 

ζπληεξεί θαη λα αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ηνπ γηα θάζε θίλδπλν. 

 

Άξζξν 20 

ηνηρεία Τπεξεζίαο 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή φια ηα ζρέδηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ε Τπεξεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα, φπσο ε απνηχπσζε λέσλ ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο, ελδεηθηηθά  ζρέδηα ησλ έξγσλ, θιπ. 
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2. Θα παξαδνζνχλ επίζεο απφ ηε  ΤΠΗΡΔΙΑ  ζηνλ πξνκεζεπηή: 

 Σα ππάξρνληα ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Σα ππάξρνληα ζρέδηα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ησλ ππαξρφλησλ ηειεκεηξηθψλ 

ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σα prospectus ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ  

 Σα ζρέδηα δεμακελψλ θαη αληιηνζηαζίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

 

Άξζξν 21 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα γεληθά ιεπηνκεξεηαθά 

ζρέδηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη κε ηπρψλ ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα πνπ είλαη πηζαλφ λα ηνπ δνζνχλ 

απφ ηνλ Δξγνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε γηα δεκηέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ απφ 

ελδερφκελα ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε, εάλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ δελ απεπζχλεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Δξγνδφηε, ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα 

ηα ζθάικαηα ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

 

 

 

 

Άξζξν 22 

Ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηε χκβαζε ηζρχνπλ νη Πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο". Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

σο άλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηεο ΓΔΗ. 

 

 

 

Άξζξν 23 

Αληαιιαθηηθά 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πίλαθα πξνηεηλνκέλσλ αληαιιαθηηθψλ,  ηα νπνία 

πξέπεη λα παξαδψζεη κε ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Η Τπεξεζία, πξηλ ηελ δηνηθεηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.   
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Άξζξν 24 

 

Δπζύλε πξνκεζεπηή γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία πνπ  πξνθαιείηαη απφ ηνλ ίδην ή ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηνλ Δξγνδφηε ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, αιιά θαη ζην ίδην ην πξνζσπηθφ απηνχ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε ησλ  εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο αζθαιείαο 

θαη εηδηθφηεξα ππνρξενχηαη:  

 

 Να εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο πξνκήζεηαο κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ πηλαθίδσλ ή θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη 

απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

πξνκήζεηαο. 

 Να ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη 

νκαδηθά πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο είλαη ελδεηθηηθά, θξάλε, θιπ. Καηά ηελ 

εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν θσηηζκφ 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ. 

 

 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη θακία απνιχησο απνδεκίσζε απφ ηνλ  Δξγνδφηε γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε πξνθιεζεί ζ' απηφλ, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 

πιηθψλ θαη γεληθά γηα θάζε  δεκία, πνπ νθείιεηαη είηε ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ 

ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, είηε ζηε κε ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ κέζσλ, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο σο άλσ βιάβεο κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο. 

 

 

 

Άξζξν 25 

Αζθαιίζεηο 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ζηνπο ινηπνχο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

2. Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξε ε πξνκήζεηα 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.  

3. Μέρξη λα ηεζεί νιφθιεξε ε πξνκήζεηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζεκαηνθχιαθαο ησλ πιηθψλ πνπ έρεη 
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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 (θινπήο, ππξφο, θιπ.) 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. 

 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 
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