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Άρθρο 1: Γενικά Στοιχεία
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης,
περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η
παρούσα προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και
σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και τα στοιχεία της
προσφοράς θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια
του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο. Τα άρθρα που ακολουθούν ισχύουν για κάθε
τμήμα της προμήθειας εξοπλισμού που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης.
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Όπως αναφέρονται στην αναλυτική Διακήρυξη.
Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται
σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω :
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Η Οικονομική Προσφορά - Το Τιμολόγιο Προσφοράς
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση
προμήθειας που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Άρθρο 3: Εκτέλεση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια υλοποίησης και θα έχει έναν
ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία
σε παρόμοιες εφαρμογές. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός
εκπροσώπου της Αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του
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έργου κατά την διάρκεια υλοποίησής του και θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις
στο χώρο του έργου.
Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλο την κατάλληλο προσωπικό για την εγκατάσταση και
έλεγχο του έργου, ειδικευμένο και ανειδίκευτο.
Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε
μέρος των εργασιών και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει
ελέγχους παρουσία της του Φορέα Υλοποίησης και προς ικανοποίηση της, για κάθε
μέρος του έργου καθώς και για όλο το έργο και ο Ανάδοχος θα διαθέσει το
προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί
αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις
σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει η προμήθεια.
Άρθρο 4: Δημόσια Υγεία
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που
εκτελούνται να μην θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να
απομακρύνει από τους χώρους εργασίας αμέσως κάθε άτομο που απασχολείται
από αυτόν άμεσα ή έμμεσα και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που
διατίθενται ή που κατά την γνώμη του μηχανικού της Αρμόδιας Υπηρεσίας θέτει σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους
χώρους υγιεινής για το προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή
αποκομιδή άχρηστων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να
εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει
στον ΤΟΕΒ ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών.
Άρθρο 5: Πίνακες Ανακοινώσεων
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Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους υλοποίησης των
εργασιών ή μέρος των εγκαταστάσεων για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε
είδους, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Άρθρο 6: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς
ή άλλους λόγους θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους
κανονισμούς του ΙΕΕ.
Άρθρο 7: Χρήση φορητών εργαλείων
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των
χρησιμοποιούμενων

εργαλείων

συμπεριλαμβανομένων

και

των

φορητών

εργαλείων.
Άρθρο 8: Ποιότητα Εργασιών και Υλικά
Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης
τεχνικής και να εκτελούνται από καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς.
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτά που περιγράφονται στα τεύχη
δημοπράτησης, ή τα αντίστοιχα σχέδια.
Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές
Προδιαγραφές εκτός αν περιγράφεται αλλιώς στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών (Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα είναι κατασκευασμένα από άριστης
ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστα, τελευταίου τύπου
και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και θα πληρούν τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.
Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και
σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν
από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι
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εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση
τους από τους εργαζομένους.
Άρθρο 9: Καταστροφές υλικών
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την
υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ενώ ο Φορέας Υλοποίησης δεν είναι
υπεύθυνος για όποια καταστροφή συμβεί στα υλικά που αποθηκεύονται στο
ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη,
κλπ.
Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να
παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα
σφραγισμένα, Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα
τα εξαρτήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους
σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια.
Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή
καλύμματα μέχρι την χρήση τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι
καθαρά, στεγνά και σε καλή κατάσταση.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για
τυχόν αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των
ποσοτήτων υλικού για απορρόφηση υγρασίας (silicagel).
Ότι υλικό παραδίδεται θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό να
αναφέρεται αμέσως γραπτά και να δείχνεται στον εκπρόσωπο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας. Υλικό που περισσεύει θα πρέπει να παραδίδεται στον εκπρόσωπο της
αρμόδιας υπηρεσίας.
Άρθρο 10: Δείγματα
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό που θα
απαιτήσει ο εκπρόσωπος της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
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Άρθρο 11: Συμβατικά Σχέδια
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στην Αρμόδια Υπηρεσία όλα τα σχέδια και
προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισμού.
Όταν τα σχέδια του Αναδόχου δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλει
καινούργια μέσα σε δύο εβδομάδες.
Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
εκπρόσωπου της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιμένει
τουλάχιστον 2 εβδομάδες για την έγκριση των σχεδίων.
Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας δεν πρέπει να λαμβάνεται ως έκφραση γνώμης από αυτού ως προς την
καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει
τον Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.
Μετά την έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει στην Αρμόδια Υπηρεσία τρία
αντίτυπα των σχεδίων για χρήση σαν συμβατικά σχέδια, μέσα σε 2 εβδομάδες.
Όταν η προμήθεια παραδοθεί ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που
αναφέρονται στο κατάλογο Σχεδίων που θα δοθεί από τον Προμηθευτή και θα
πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική εγκατάσταση του συστήματος.
Άρθρο 12: Προστασία και πακετάρισμα αποστολής
Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον
τόπο του έργου, το υλικό πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση,
σκουριά και άλλες φθορές.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα των υλικών έτσι ώστε να
φθάσουν στο χώρο του έργου σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να
πακετάρονται έτσι ώστε να αντέχουν κακή μεταχείριση στη μεταφορά και να
μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης.
Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε
διαφορετικά σημεία του έργου. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε
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υδατοστεγή φάκελο, λίστα με το τι περιέχουν και να έχουν αριθμηθεί έτσι ώστε να
μπορούν να αναγνωρισθούν με βάση μία γενική λίστα πακέτων.
Άρθρο 13: Παράδοση υλικών
Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πολύ πριν την ημερομηνία που αρχίζει το
πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από την
στιγμή που ορίζει το πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την Αρμόδια
Υπηρεσία, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός των χώρων του έργου μέχρι που να
έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα πληρώνονται από τον
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην Αρμόδια Υπηρεσία την πρόθεσή
του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και
ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Άρθρο 14: Εργασία στους χώρους δημιουργίας των σταθμών ελέγχου
Η εργασία στους χώρους πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες, εκτός αν γίνει
διαφορετική συμφωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία.
Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά
κανένα τρόπο.
Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο
Ανάδοχος πρέπει να απομακρύνει τα απορρίμματα και τα εργαλεία του.
Άρθρο 15: Κωδικοποίηση εξοπλισμού
Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του μία πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να
αναγράφει στα Ελληνικά(ή αγγλικά )τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
•

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή

•

Περιγραφή αντικειμένου

•

Νούμερο σειράς κατασκευαστή

•

Βαθμονόμηση

•

Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο
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Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους
πρέπει να έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις,
κλπ. πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένες για εύκολη συντήρηση.
Άρθρο 16: Τελειώματα
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα
χρησιμοποιηθούν για το έργο να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα
έτσι ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο.
Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια
των κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα έχουν
περαστεί με αντισκωρικό υγρό και θα έχουν ψεκαστεί με άλλες δύο στρώσεις
χρώματος, σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας.
Όλα τα χρώματα στα δωμάτια ελέγχου και άλλους παρόμοιους χώρους πρέπει να
έχουν μικρό δείκτη ανάκλασης.
Αν κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας
ελέγχου και της ημέρας παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη του
εκπρόσωπου της Αρμόδιας Υπηρεσίας να μην μπορεί να επισκευασθεί
ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή
θα αλλαχθεί με καινούριο.
Μικρές χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί
τόπου με την συμφωνία του εκπρόσωπου της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που
χάλασαν στη διάρκεια των έργων και με δική του δαπάνη.
Άρθρο 17: Δοκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή
Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να
ειδοποιεί την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημέρα που θα
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γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών
που θα χρειαστούν για τα τεστ.
Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο
Ανάδοχος θα πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληρεί τις προδιαγραφές
ή θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που θα υποδειχθούν από τον εκπρόσωπο
της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
Οποίο αντικείμενο δεν περάσει τα τεστ, θα ξαναελεγχθεί μετά από λογική χρονική
προθεσμία και ότι τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν
από τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος.
Αν ο εκπρόσωπος της Αρμόδιας Υπηρεσίας δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο
Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν
αν παρίστατο.
Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον ανάδοχο θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του
Αναδόχου.
Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν ο εκπρόσωπος της Αρμόδιας Υπηρεσίας
θέλει να παρευρεθεί στους ελέγχους, θα συμφωνηθεί να γίνουν σε μία ημερομηνία
που βολεύει τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας και τον Αναδόχου.
Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν όσο το
δυνατόν με τις τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου.
Ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σε συμφωνία με τις
προδιαγραφές. Επίσης, θα αποδείξει στον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας την
αξιοπιστία των υλικών.
Ο Ανάδοχος θα αποδείξει στον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας την ακρίβεια
των οργάνων μετρήσεως και θα πρέπει να έχει αποτελέσματα πρόσφατης
βαθμονόμησης ή να οργανώσει βαθμονόμηση τους από ανεξάρτητο εργαστήριο με
έξοδα του.
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Αν όταν γίνονται τα τεστ υπάρξει κάποια αμφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων
θα ξαναβαθμονομηθούν από τον Ανάδοχο ή θα πρέπει να υπολογιστεί το εύρος
σφάλματος του κατασκευαστή στις μετρήσεις.
Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα
ελεγχθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή.
Αν χρειασθεί ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στον εκπρόσωπο της Αρμόδιας
Υπηρεσίας ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν
την λεπτομερή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης του εξοπλισμού.
Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον
Προμηθευτή.
Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και
πριν την αρχή της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί
παρουσία του εκπρόσωπου της Αρμόδιας Υπηρεσίας για να αποδειχθεί ότι οι
επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο του έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραμμα των τεστ για να το εγκρίνει ο
εκπρόσωπος της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί
τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τα τεστ. Τα τεστ δεν θα προχωρήσουν πριν
εγκριθούν από τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
Θα κρατηθούν αρχεία για όλα τα τεστ. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα
αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. Όταν
ολοκληρώνεται κάθε τεστ με την συμφωνία της Αρμόδιας Υπηρεσίας, θα
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του
Αναδόχου το αντίστοιχο πιστοποιητικό του τεστ. Σε τεστ που δεν παρευρίσκεται ο
εκπρόσωπος της Αρμόδιας Υπηρεσίας θα τα υπογράφει ο υπεύθυνος μηχανικός
δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του Αναδόχου.
Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν δεμένα αντίγραφα
των αποτελεσμάτων.
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Άρθρο 18: Παραλαβή
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση
εργασίας ή εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι
το όλο σύστημα είναι τελείως έτοιμο προς λειτουργία την συμβατική ημερομηνία. Η
Αρμόδια Υπηρεσία του έργου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Φορέας Υλοποίησης θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής όταν τεθούν σε
λειτουργία και ελεγχθούν όλα τα τμήματα του έργου.
Άρθρο 19: Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα
αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, τις
λοιπές εισφορές, τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν με βάση τις
κείμενες διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.
Άρθρο 20: Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
Η εκτέλεση της προμήθειας και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η
ολοκλήρωση και η παράδοση των ειδών να γίνει με δικά του μηχανήματα, μέσα και
προσωπικό. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα
παρελκόμενα, καθώς επίσης και να κάνει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις,
προκειμένου να παραδώσει τις επιμέρους μονάδες και ολόκληρη την εγκατάσταση,
σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών- Παράρτημα Ι της Διακήρυξης).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, είτε
αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση
των κανονισμών ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα
μηχανήματα, αυτοκίνητα, και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της προμήθειας και την εγκατάσταση των ειδών.
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Άρθρο 21: Καταγγελία σύμβασης
Ο Αναθέτων Φορέας δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, βάσει των διατάξεων
του αρ. 338 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 22: Τίμημα
Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για
την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από τη Σύμβαση και περιλαμβάνει:
- Παράδοση, εγκατάσταση, σύνδεση των νέων ειδών, καθώς και ρύθμιση και θέση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία του Φ/Β σταθμού στο σύνολό του, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα εκτελωνισμένων, περιλαμβανομένης
φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και φύλαξης.
- Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του
προσωπικού που απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε τρόπο όπως,
ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα μεταφοράς από και προς τις
εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις ύψους, πρόσθετα επιδόματα και εργασία κάτω
από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών
συνθηκών, έξοδα ασφάλισης εισφορά του ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά
ασφαλιστικού φορέα κλπ.
- Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν
τον Ανάδοχο.
- Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που
απαρτίζουν αυτή την Σύμβαση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
Άρθρο 23: Τεχνική υποστήριξη – Ανταλλακτικά
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και
του εξοπλισμού (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), για όσο διάστημα έχει
προσφέρει στην τεχνική προσφορά του, χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας και
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Αναθέτοντα Φορέα. Η υποχρέωση αυτή
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αναλαμβάνεται με την κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας, ενώ οι υπηρεσίες που εγγυάται ότι θα παρέχει στο διάστημα αυτό ο
Ανάδοχος έναντι των απαιτήσεων του Αναθέτοντα Φορέα δίδονται αναλυτικά στον
φάκελο τεχνικής προσφοράς.
Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά η περίοδος
αποδοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δεσμευτεί ότι
θα μπορεί να διαθέτει στον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά
για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον από την λήξη της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας. Η δέσμευση αυτή αναλαμβάνεται εγγράφως, η οποία
κατατίθεται με τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.
Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, η ως άνω υποχρέωση για την
διάθεση ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον θα
αναφέρεται στους κατασκευαστές των μηχανημάτων με έγγραφη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά
ή με επικυρωμένη μετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα.
Άρθρο 24: Επίδειξη - Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την
εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο φορέας
λειτουργίας (δύο άτομα τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες χειρισμού, επισκευών,
ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) των προσφερόμενων μηχανημάτων
μέχρι την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας. Προς τούτο υποβάλει με την
προσφορά του, μέσα στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς δήλωση
ανάληψης της υποχρέωσης αυτής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
που προτείνει.
Άρθρο 25: Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει
πλήρη τεχνική περιγραφή, στην Ελληνική γλώσσα, ενώ εγχειρίδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην
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αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική για την
αξιολόγηση της προσφοράς του.
Τα εργοστασιακά εγχειρίδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός
αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε άλλα σημεία της παρούσας διακήρυξης
απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα.
Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις
προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων
του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα
αναγραφόμενα στα τεχνικά φυλλάδια ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτά, πρέπει να
κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή επίσημα μεταφρασμένη ή/και
επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από το νόμιμο εκπρόσωπο του
οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή
εκπροσώπους. Ακόμα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του
νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να
παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
Αθήνα, 15/01/2021
(Τόπος/Ημερομηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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Άννα Καραβάκα
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Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
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Παρακολούθησης Έργων α/α

Ευαγγελία Κουκλινού
Τοπογράφος Μηχανικός
Φώτης Καποτέλης
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 396/35985/04-02-2021 απόφαση του ΥΠΑΑΤ
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α/α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ
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