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ΑΡΘΡΟ 1ο: Εκτζλεςη ζργων 

Ο Προμθκευτισ κα ελζγχει τισ εργαςίεσ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ και κα ζχει ζναν ικανό 

επιβλζποντα που κα είναι ςυνεχϊσ ςτουσ χϊρουσ του ζργου, κα ζχει εμπειρία ςε παρόμοιεσ εφαρμογζσ 

και κα είναι εγκεκριμζνοσ από τθν Σ.Τ (Σεχνικι Τπθρεςία) τθσ Τπθρεςίασ. Ο επιβλζπων αυτόσ δεν κα 

αλλάξει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. Ο επιβλζπων κα είναι υπό τον ςυνεχι ζλεγχο 

ενόσ ζμπειρου Μθχανικοφ του Προμθκευτι, ο οποίοσ κα επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ του ζργου όπωσ κα 

ςυμφωνθκεί με τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου και κα ςυμμετζχει ςε 

όλεσ τισ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του ζργου. 

Ο Προμθκευτισ κα διακζτει όλθ τθν κατάλλθλο προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ και ζλεγχο του ζργου, 

ειδικευμζνο και ανειδίκευτο. 

Ο Προμθκευτισ κα ειδοποιεί γραπτϊσ τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ όταν τελειϊνει κάκε μζροσ των εργαςιϊν 

και όταν τελειϊςει όλο το ζργο. Ο Προμθκευτισ κα εκτελζςει ελζγχουσ παρουςία τθσ Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ 

και προσ ικανοποίθςθ τθσ, για κάκε μζροσ του ζργου κακϊσ και για όλο το ζργο και ο Προμθκευτισ κα 

διακζςει το προςωπικό και τα υλικά που χρειάηονται για τυχόν προςωρινζσ ςυνδζςεισ. 

Ο Προμθκευτισ κα αναλάβει κάκε απαραίτθτθ προςωρινι εργαςία που κα απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Προμθκευτισ κα αναλάβει με δικό του κόςτοσ κάκε υπερωρία που κα κρικεί αναγκαία για τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελζςει θ 

προμικεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Δημόςια Τγεία 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να πάρει όλα τα μζτρα ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ που εκτελοφνται να μθν κζτουν 

ςε κίνδυνο τθν δθμόςια υγεία και κα πρζπει να απομακρφνει από τουσ χϊρουσ εργαςίασ αμζςωσ κάκε 

άτομο που απαςχολείται από αυτόν άμεςα ι ζμμεςα και δεν χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα μζςα υγιεινισ 

που διατίκενται ι που κατά τθν γνϊμθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ κζτει ςε κίνδυνο τθ 

δθμόςια υγεία. 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να φροντίςει να προμθκεφςει όλουσ τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ υγιεινισ για 

το προςωπικό και κα πρζπει να φροντίηει για τθν ςωςτι αποκομιδι άχρθςτων. Αυτά τα μζτρα κα πρζπει 

να είναι αρκετά ϊςτε να εμποδίηουν κάκε πικανι μόλυνςθ του χϊρου εργαςιϊν ι κάκε χϊρου που 

ανικει ςτθ ΔΕΤΑ ι των παρακειμζνων ιδιοκτθςιϊν. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Πίνακεσ Ανακοινώςεων 

Ο Προμθκευτισ δεν κα χρθςιμοποιεί κανζνα από τουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ των εργαςιϊν ι μζροσ των 

εγκαταςτάςεων για τοποκζτθςθ διαφιμιςθσ ι επίδειξθ κάκε είδουσ, χωρίσ τθν άδεια τθσ Τπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προςωρινζσ ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

Όλεσ οι προςωρινζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που γίνονται για καταςκευαςτικοφσ ι άλλουσ λόγουσ κα 

πρζπει να είναι ςε ςυμφωνία με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ του ΙΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρήςη φορητών εργαλείων 

Ο Προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια και τθν καταλλθλότθτα των χρθςιμοποιοφμενων 

εργαλείων ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορθτϊν εργαλείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ποιότητα Εργαςιών 

 Όλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να ακολουκοφν τισ καλφτερεσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνικισ και να εκτελοφνται 

από καλά εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ. 

Όλα τα υλικά πρζπει να είναι ςε αντιςτοιχία με αυτά που περιγράφονται ςτο κείμενο αυτό, ι τα 

αντίςτοιχα ςχζδια. 

Σα υλικά και οι ςυςκευζσ πρζπει να ακολουκοφν τισ αντίςτοιχεσ Ελλθνικζσ Προδιαγραφζσ εκτόσ αν 

περιγράφεται αλλιϊσ ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Καταςτροφζσ υλικών 

Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για όλα τα υλικά από τθν αρχι του ζργου ωσ τθν υπογραφι του 

πρωτοκόλλου παραλαβισ ενϊ θ ΔΕΤΑ δεν είναι υπεφκυνθ για όποια καταςτροφι ςυμβεί ςτα υλικά που 

αποκθκεφονται ςτο φπαικρο χωρίσ τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ από ςκουριά, διάβρωςθ, ςκόνθ, 

κλπ. 

Όλα τα υλικά καλωδίωςθσ, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρζπει να παραδίδονται, 

αποκθκεφονται και διατθροφνται με τα ανοικτά τουσ άκρα ςφραγιςμζνα, Οι αγωγοί κα τοποκετοφνται 

ςε ειδικά καταςκευαςμζνα ράφια. Όλα τα εξαρτιματα κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε κιβϊτια ι 

ςάκουσ τοποκετθμζνουσ ςε ειδικά καταςκευαςμζνα ράφια. 

Όλα τα αποκθκευμζνα υλικά κα πρζπει να τοποκετοφνται κάτω από υδατοςτεγι καλφμματα μζχρι τθν 

χριςθ τουσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ϊςτε τα θλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι κακαρά, ςτεγνά και 

ςε καλι κατάςταςθ. 
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Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ προςταςίασ των υλικϊν και για τυχόν 

αντικατάςταςθ των υλικϊν προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και των ποςοτιτων υλικοφ για 

απορρόφθςθ υγραςίασ (silicagel). 

Ότι υλικό παραδίδεται ςτθ ΔΕΤΑ κα πρζπει να επικεωρείται και κάκε ηθμιά ςε αυτό να αναφζρεται 

αμζςωσ γραπτά και να δείχνεται ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. Τλικό που περιςςεφει κα 

πρζπει να παραδίδεται ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δείγματα 

Ο Προμθκευτισ κα προμθκεφςει τον Μθχανικό με δείγματα για κάκε υλικό εξοπλιςμό που κα απαιτιςει 

ο Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: υμβατικά χζδια 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να δϊςει ςτθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ όλα τα ςχζδια και προδιαγραφζσ για ζγκριςθ 

πριν τθν αγορά, καταςκευι ι τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ. 

Όταν τα ςχζδια του Προμθκευτι δεν εγκρίνονται τότε αυτόσ κα πρζπει να υποβάλει καινοφργια μζςα ςε 

δφο εβδομάδεσ. 

Αν είναι αναγκαίο τα ςχζδια αυτά κα διορκϊνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του υπεφκυνου Μθχανικοφ 

τθσ Τπθρεςίασ. Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να περιμζνει τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ για τθν ζγκριςθ των 

ςχεδίων. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε ζγκριςθ που δίδεται από τον Μθχανικό δεν πρζπει να λαμβάνεται ωσ ζκφραςθ 

γνϊμθσ από αυτοφ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα τθσ ςχεδίαςθσ, αντοχισ κλπ. του εξοπλιςμοφ και δεν 

απαλλάςςει τον Προμθκευτι από τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν ςφμβαςθ. 

Μετά τθν ζγκριςθ ο Προμθκευτισ κα πρζπει να δίνει ςτο Μθχανικό τρία αντίτυπα των ςχεδίων για 

χριςθ ςαν ςυμβατικά ςχζδια, μζςα ςε 2 εβδομάδεσ. 

Όταν θ προμικεια παραδοκεί ο Προμθκευτισ πρζπει να παραδϊςει όλα τα ςχζδια που αναφζρονται 

ςτο κατάλογο χεδίων που κα δοκεί από τον Προμθκευτι και κα πρζπει να αντιπροςωπεφουν τθν 

πραγματικι εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προςταςία και πακετάριςμα αποςτολήσ 

Πριν τθν αποςτολι του υλικοφ από το εργοςτάςιο που καταςκευάςτθκαν προσ τον τόπο του ζργου, το 

υλικό πρζπει να προςτατεφεται επαρκϊσ από τυχόν διάβρωςθ, ςκουριά και άλλεσ φκορζσ. 

Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για το πακετάριςμα των υλικϊν ζτςι ϊςτε να φκάςουν ςτο χϊρο 

του ζργου ςε καλι κατάςταςθ. Σα υλικά κα πρζπει να πακετάρονται ζτςι ϊςτε να αντζχουν κακι 

μεταχείριςθ ςτθ μεταφορά και να μποροφν να αποκθκευτοφν ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ 

παράδοςθσ. 
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Κανζνα πακζτο δεν πρζπει να περιζχει μαηί υλικά που κα τοποκετθκοφν ςε διαφορετικά ςθμεία του 

ζργου. Όλα τα πακζτα πρζπει να ζχουν πάνω τουσ, ςε υδατοςτεγι φάκελο, λίςτα με το τι περιζχουν και 

να ζχουν αρικμθκεί ζτςι ϊςτε να μποροφν να αναγνωριςκοφν με βάςθ μία γενικι λίςτα πακζτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παράδοςη υλικών 

Ο Προμθκευτισ δεν κα παραδϊςει υλικά πολφ πριν τθν θμερομθνία που αρχίηει το πρόγραμμα 

υλοποίθςθσ του ζργου. Κάκε υλικό που παραδίδεται πριν από τθν ςτιγμι που ορίηει το πρόγραμμα, 

εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί με τθ ΔΕΤΑ, κα πρζπει να αποκθκεφεται εκτόσ των χϊρων του ζργου μζχρι 

που να ζρκει θ ϊρα τθσ χριςθσ τουσ. Σα ζξοδα αποκικευςθσ κα πλθρϊνονται από τον Προμθκευτι. Ο 

Προμθκευτισ κα πρζπει να αναφζρει ςτθ ΔΕΤΑ τθν πρόκεςι του για παράδοςθ υλικϊν αρκετά πριν από 

τον χρόνο παράδοςθσ. Σο φόρτωμα και ξεφόρτωμα των υλικϊν είναι ευκφνθ του προμθκευτι. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Εργαςία ςτουσ χώρουσ δημιουργίασ των ςταθμών ελζγχου 

Η εργαςία ςτουσ χϊρουσ δθμιουργίασ των ςτακμϊν ελζγχου πρζπει να γίνεται τισ κακιερωμζνεσ ϊρεσ, 

εκτόσ αν γίνει διαφορετικι ςυμφωνία με τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

Όλα τα υλικά εξαρτιματα κλπ. πρζπει να είναι κακαρά και να μθν εμποδίηουν κατά κανζνα τρόπο. 

Σα άχρθςτα υλικά πρζπει να κακαρίηονται κάκε μζρα και όταν το ζργο τελειϊςει ο Προμθκευτισ πρζπει 

να απομακρφνει τα απορρίμματα και τα εργαλεία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Κωδικοποίηςη εξοπλιςμοφ 

Κάκε υλικό πρζπει να ζχει πάνω του μία πινακίδα αδιάβροχθ που πρζπει να αναγράφει ςτα Ελλθνικά ( ι 

αγγλικά ) τουλάχιςτον τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

 Όνομα και διεφκυνςθ καταςκευαςτι 

 Περιγραφι αντικειμζνου 

 Νοφμερο ςειράσ καταςκευαςτι 

 Βακμονόμθςθ 

 Κάκε άλλθ αναγκαία πλθροφορία ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 

Όλα τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται για ενδείξεισ, ςυναγερμοφσ και ελζγχουσ πρζπει να ζχουν 

πινακίδα που να αναφζρει τθν χριςθ τουσ. Όλεσ οι καλωδιϊςεισ, κλπ. πρζπει να είναι κακαρά 

μαρκαριςμζνεσ για εφκολθ ςυντιρθςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: Σελειώματα 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να προςζξει ϊςτε όλα τα υλικά και όργανα που κα χρθςιμοποιθκοφν για το 

ζργο να ζχουν επιφάνεια με ικανοποιθτικά τελειϊματα ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν ςτο περιβάλλον ςτο 

οποίο κα πραγματοποιθκεί το ζργο. 

Όλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ κα βάφονται ςτο τελικό τουσ χζρι ςτα εργοςτάςια των καταςκευαςτϊν 

και κα ζχουν τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεισ βαφισ, κα ζχουν περαςτεί με αντιςκωρικό υγρό και κα ζχουν 

ψεκαςτεί με άλλεσ δφο ςτρϊςεισ χρϊματοσ, ςε χρϊμα που κα ςυμφωνθκεί με το Αρμόδιο Μθχανικό τθσ 

Τπθρεςίασ. 

Όλα τα χρϊματα ςτα δωμάτια ελζγχου και άλλουσ παρόμοιουσ χϊρουσ πρζπει να ζχουν μικρό δείκτθ 

ανάκλαςθσ. 

Αν κάποιο μζροσ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ ενόσ οργάνου, μεταξφ τθσ θμζρασ ελζγχου και τθσ θμζρασ 

παραλαβισ, χαραχκεί τόςο ϊςτε κατά τθν γνϊμθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ να μθν μπορεί 

να επιςκευαςκεί ικανοποιθτικά επί τόπου, τότε κα αφαιρεκεί και κα επιςκευαςκεί ςτο εργοςτάςιο ι κα 

αλλαχκεί με καινοφριο. 

Μικρζσ χαραγματιζσ ςτθν βαμμζνθ εξωτερικι επιφάνεια κα επιςκευαςτοφν επί τόπου με τθν ςυμφωνία 

του Αρμοδίου Μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ. 

Ο Προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ να επιςκευάςει τοίχουσ, πατϊματα ι οροφζσ που χάλαςαν ςτθ 

διάρκεια των ζργων και με δικι του δαπάνθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Δοκιμζσ, Ζλεγχοι και Αποδοχή 

Οι γενικοί όροι που αφοροφν τα εργοςταςιακά και επιτόπια τεςτ κα ιςχφουν εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά για ςυγκεκριμζνα όργανα ςτισ προδιαγραφζσ. 

Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για ότι χρειάηεται για τα τεςτ και κα πρζπει να ειδοποιεί τθν Σ.Τ τθσ 

Τπθρεςίασ τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ πριν τθν θμζρα που κα γίνουν τα εργοςταςιακά ι επιτόπια τεςτ, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά. Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν χοριγθςθ όλων των υλικϊν 

και των τεχνικϊν που κα χρειαςτοφν για τα τεςτ. 

Αν κάποιο μζροσ του υλικοφ δεν είναι ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ, τότε ο Προμθκευτισ κα πρζπει να 

το αντικαταςτιςει με άλλο που κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ι κα πρζπει να ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ 

που κα υποδειχκοφν από τον υπεφκυνο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. 

Οποίο αντικείμενο δεν περάςει τα τεςτ, κα ξαναελεγχκεί μετά από λογικι χρονικι προκεςμία και ότι 

τυχόν ζξοδα ςυνεπάγεται θ επανάλθψθ αυτι κα αφαιρεκοφν από τα χριματα που πρζπει να πλθρωκοφν 

ςτο τζλοσ. 

Αν ο μθχανικόσ δεν παρίςταται ςε κάποιο τεςτ, ο Προμθκευτισ κα κάνει ζλεγχο ςε ςυνκικεσ που κα 

είναι ίδιεσ με αυτζσ που κα υπιρχαν αν παρίςτατο. 
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Όλα τα τεςτ που κα γίνουν από τον προμθκευτι ι τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ κα γίνουν με 

ευκφνθ και ζξοδα του Προμθκευτι. 

Ζλεγχοι κα γίνουν ςε όλα τα υλικά. Όταν ο Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ Τπθρεςίασ κζλει να παρευρεκεί 

ςτουσ ελζγχουσ, κα ςυμφωνθκεί να γίνουν ςε μία θμερομθνία που βολεφει τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ 

Τπθρεςίασ και του Προμθκευτι. 

Όλο το υλικό κα ςυνδεκεί και κα δουλζψει ςε ςυνκικεσ που να μοιάηουν όςο το δυνατόν με τισ τελικζσ 

ςυνκικεσ που κα επικρατιςουν ςτο χϊρο του ζργου. 

Ο Προμθκευτισ κα αποδείξει ότι οι δυνατότθτεσ του υλικοφ είναι ςε ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ. 

Επίςθσ, κα αποδείξει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ τθν αξιοπιςτία των υλικϊν. 

Ο Προμθκευτισ κα αποδείξει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ τθν ακρίβεια των οργάνων 

μετριςεωσ και κα πρζπει να ζχει αποτελζςματα πρόςφατθσ βακμονόμθςθσ ι να οργανϊςει 

βακμονόμθςθ τουσ από ανεξάρτθτο εργαςτιριο με ζξοδα του. 

Αν όταν γίνονται τα τεςτ υπάρξει κάποια αμφιβολία για τθν ακρίβεια των οργάνων κα 

ξαναβακμονομθκοφν από τον Προμθκευτι ι κα πρζπει να υπολογιςτεί το εφροσ ςφάλματοσ του 

καταςκευαςτι ςτισ μετριςεισ. 

Όλα τα υλικά και οι ςυςκευζσ που ςυνκζτουν τα ςυςτιματα εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν ςτο εργοςτάςιο 

του καταςκευαςτι. 

Αν χρειαςκεί ο Προμθκευτισ κα κοινοποιιςει ςτον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ ανάλογα 

πιςτοποιθτικά ελζγχου του εξοπλιςμοφ που κα περιλαμβάνουν τθν λεπτομερι διαδικαςία ελζγχου και 

πιςτοποίθςθσ του εξοπλιςμοφ. 

το χϊρο του ζργου κα γίνουν τεςτ από τον Προμθκευτι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 

ςυμφωνικθκαν με τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί που 

χρειάηονται κα παραςχεκοφν από τον Προμθκευτι. 

Όταν οι ςυςκευζσ ζχουν εγκαταςτακεί ςυνολικά και δουλεφουν ικανοποιθτικά και πριν τθν αρχι τθσ 

περιόδου ςυντιρθςθσ, κάκε κφρια ςυςκευι κα ελεγχκεί παρουςία του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ 

Τπθρεςίασ για να αποδειχκεί ότι οι επιδόςεισ που μετρικθκαν ςτο εργοςτάςιο ιςχφουν και ςτο χϊρο του 

ζργου. 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να παραδϊςει ζνα πρόγραμμα των τεςτ για να το εγκρίνει ο Αρμόδιοσ 

Μθχανικόσ τθσ Τπθρεςίασ. Σο πρόγραμμα πρζπει να παραδοκεί τουλάχιςτον τρεισ εβδομάδεσ πριν τα 

τεςτ. Σα τεςτ δεν κα προχωριςουν πριν εγκρικοφν από τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. 

Θα κρατθκοφν αρχεία για όλα τα τεςτ. Σο αρχείο κα περιγράφει με λεπτομζρεια τα αποτελζςματα 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε αποτυχίασ και διόρκωςισ τθσ. Όταν ολοκλθρϊνεται κάκε τεςτ με τθν 

ςυμφωνία του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ, κα υπογράφεται από τον Αρμόδιο Μθχανικό τθσ 

Τπθρεςίασ και τον εκπρόςωπο του Προμθκευτι το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του τεςτ. ε τεςτ που δεν 
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παρευρίςκεται ο Μθχανικόσ κα τα υπογράφει ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ δοκιμϊν μαηί με υπεφκυνο 

εκπρόςωπο του Προμθκευτι. 

Μαηί με τα εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κα δοκοφν δεμζνα αντίγραφα των αποτελεςμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Παραλαβή 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του ςτθν προςφορά του κάκε επιτάχυνςθ εργαςίασ ι εργαςία κατά 

τα αββατοκφριακα αναγκαία ϊςτε να διαςφαλιςκεί ότι το όλο ςφςτθμα είναι τελείωσ ζτοιμο προσ 

λειτουργία τθν ςυμβατικι θμερομθνία. 

Ο αρμόδιοσ μθχανικόσ τθσ Τπθρεςίασ κα εκδϊςει ζνα πιςτοποιθτικό παραλαβισ για κάκε ζνα από τα 

τμιματα που κα τεκοφν ςε λειτουργία και ελεγχκοφν. 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  Απαιτήςεισ Εγκατάςταςησ 

Οι παρακάτω όροι για τουσ Προμθκευτζσ είναι πρόςκετοι ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ τθσ φμβαςθσ των 

οποίων κα αποτελοφν μζροσ : 

17.1 Τπεργολάβοσ 

Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ ενόσ αντιγράφου από τα υμβατικά Σεφχθ για κάκε 

υπεργολάβο. Μθ εκπλιρωςθ του παραπάνω όρου μπορεί να οδθγιςει ςε κακυςτεριςεισ ζωσ ότου γίνει 

δεκτόσ ςτο χϊρο εργαςιϊν. Ο κφριοσ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για όλουσ τουσ υπεργολάβουσ ςε 

όλα τα κζματα. 

17.2 Σοπικζσ Αρχζσ 

Οι απαιτιςεισ των αντίςτοιχων τοπικϊν Αρχϊν ςυμπεριλαμβανομζνων του νεροφ, θλεκτρικοφ και αερίου 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για όλα τα κζματα και οποιεςδιποτε απαιτοφμενεσ αμοιβζσ κα πρζπει να 

πλθρωκοφν από τον Προμθκευτι. 

17.3 Διαςφνδεςη με Τπάρχουςεσ Τπηρεςίεσ 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να πάρει άδεια χριςθσ υπαρχουςϊν υπθρεςιϊν και να ςυμφωνιςει με τον 

υπεφκυνο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ το χρονοδιάγραμμα χριςθσ. Εφόςον ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ 

ςυμφωνιςει οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ κα γίνουν από τθ ΔΕΤΑ, ο Προμθκευτισ κα ελζγξει αυτζσ τισ 

ςυνδζςεισ πριν αυτζσ χρθςιμοποιθκοφν και κα είναι υπεφκυνοσ γι’ αυτζσ. 

Ο Προμθκευτισ κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε καλωδίωςθ μεταξφ του ςτακμοφ και ενόσ ςθμείου 

τροφοδοςίασ ςτον ίδιο χϊρο και κα πραγματοποιιςει όλεσ τισ ςυνδζςεισ. Πθγζσ προμικειασ νεροφ, 

θλεκτρικοφ, ςυμπιεςμζνου αζρα κλπ. για χριςθ από τον Ανάδοχο κα υποδειχκοφν από τον Αρμόδιο 

Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ. 

17.4 Αςφάλεια 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν υγεία των υπαλλιλων του ιδίου και των υπαλλιλων των 

υπεργολάβων του. Θα είναι υπεφκυνοσ ότι οι παραπάνω υπάλλθλοι ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με ζνα 
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λογικό και επαγγελματικό τρόπο ο οποίοσ κα ςυμβαδίηει με τθν αποφυγι ατυχιματοσ και πρόκλθςθ 

τραυματιςμοφ ςε άτομα ι ηθμία ςε ιδιοκτθςία. 

Ο Προμθκευτισ πρζπει να γνωρίηει και να εφαρμόηει όλεσ τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ και κϊδικεσ 

λειτουργίασ που ζχουν εφαρμογι ςτο προςωπικό που του ανικει και ςε εκείνο που ανικει ςτουσ 

υπεργολάβουσ του και το ζργο που καλφπτεται από το υμβόλαιο και επιπρόςκετα να γνωρίηει και να 

εφαρμόηει όλεσ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ που κα του υποδείξει ο Αρμόδιοσ Μθχανικόσ τθσ 

Τπθρεςίασ. Κατά τθν εργαςία του ςτουσ χϊρουσ τθσ Τπθρεςίασ ο Προμθκευτισ πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ που κα είναι αναρτθμζνοι ςτθν περιοχι. 

Ο Προμθκευτισ πρζπει να υποδείξει ζνα μζλοσ από το υπαλλθλικό προςωπικό το οποίο κα αςχολείται 

με κζματα αςφαλείασ και πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ το όνομα του υποψθφίου. Ο 

υπεφκυνοσ αςφάλειασ του Προμθκευτι μπορεί να επιςκζπτεται το εργοτάξιο κατά περιόδουσ. 

Η Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ κα πλθροφοριςει τον υποψιφιο του Προμθκευτι για οποιουςδιποτε ειδικοφσ 

όρουσ αςφάλειασ οι οποίοι βρίςκονται ςε ιςχφ και ο υποψιφιοσ του Προμθκευτι κα είναι υπεφκυνοσ 

για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Προμθκευτι για τισ παραπάνω διαδικαςίεσ. 

Ο Προμθκευτισ πρζπει να κρατά τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ ενιμερθ για οποιεςδιποτε εργαςίεσ που 

μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία και τθν αςφάλεια του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ ι άλλων ςτθν 

περιοχι πλθςίον τθσ περιοχισ εργαςίασ. 

Σο προςωπικό του Προμθκευτι πρζπει να ςυμμορφϊνεται με όλουσ του κανόνεσ αςφαλείασ οι οποίοι 

ζχουν οριςκεί από τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ ζτςι ϊςτε να είναι προςτατευμζνο από κινδφνουσ που είναι 

πικανοί ςτο εργοτάξιο το οποίο ανικει  ςτθ ΔΕΤΑ. 

17.5 Εξοπλιςμόσ 

Ο Προμθκευτισ πρζπει να προμθκεφςει ςκαλωςιζσ, εργαλεία ανφψωςθσ, εξοπλιςμό αςφαλείασ δθλαδι 

δοκιμαςτικζσ λάμπεσ, ςχοινιά αςφαλείασ, ςυςκευζσ αναπνοισ κλπ., με ςκοπό τθν είςοδο ςε 

περιοριςμζνουσ χϊρουσ, εργαλεία και άλλο εξοπλιςμό αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ του ζργου εκτόσ εάν 

γίνουν άλλεσ ειδικζσ ρυκμίςεισ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι κατάςταςθ και χριςθ τουσ. 

Όπου ο εξοπλιςμόσ είναι αντικείμενο νομοκετθμζνων ελζγχων, ο Προμθκευτισ πρζπει να διακζτει ζνα 

πρόςφατο πιςτοποιθτικό ελζγχου και είναι υποχρεωμζνοσ να το παρουςιάςει εάν αυτό του ηθτθκεί. 

Κάκε τζτοιοσ εξοπλιςμόσ μπορεί να ελζγχεται ςε οποιαδιποτε ςτιγμι από τθ ΔΕΤΑ. Ο Προμθκευτισ δεν 

κα χρθςιμοποιιςει εργαλεία ι εξοπλιςμό τθσ Τπθρεςίασ χωρίσ να ζχει προθγθκεί ειδικι άδεια από τον 

Αρμόδιο Μθχανικό τθσ Τπθρεςίασ, οπότε ο Προμθκευτισ πρζπει να εξετάςει τον εξοπλιςμό πριν τον 

χρθςιμοποιιςει, πρζπει να είναι υπεφκυνοσ για τον εξοπλιςμό και τθν αςφαλι του χριςθ και το 

προςωπικό του Προμθκευτι πρζπει να εκπαιδευτεί για τθν χρθςιμοποίθςι του. 
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17.6 Σραυματιςμοί 

Ο Προμθκευτισ πρζπει να ειδοποιεί τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ για όλουσ του τραυματιςμοφσ που ςυνζβθςαν 

κατά τθν παραμονι ςτουσ χϊρουσ τθσ Τπθρεςίασ και για όλεσ τισ απουςίεσ από τθν δουλειά που αυτοί 

είχαν ςαν αποτζλεςμα. 

17.7 Τλικό Αςφαλείασ 

Οι ςυναγερμοί φωτιάσ, πυροςβεςτιρεσ, πυροςβεςτικό υλικό, αναπνευςτικό υλικό, είναι ςθμειωμζνα με 

ειδικζσ επιγραφζσ. Ο Προμθκευτισ δεν κα εμποδίηει τθν χριςθ τουσ και πρζπει να αναφζρει κάκε ηθμιά 

ςτα υλικά αυτά ςτθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.8 Εφφλεκτα και Πολφ Εφφλεκτα Τγρά 

Εφφλεκτα και πολφ εφφλεκτα υγρά απαγορεφονται ςτθν περιοχι του ζργου εκτόσ και αν τα δοχεία και θ 

χριςθ των υγρϊν αυτϊν είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και οι ποςότθτεσ να είναι εγκεκριμζνεσ 

από τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.9 Εμπόδια ςτην Πρόςβαςη 

Ο Προμθκευτισ δεν πρζπει να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ι να κλείνει δρόμουσ και πεηοδρόμια χωρίσ τθν 

γραπτι άδεια από τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.10    Κφλινδροι Αερίου 

Ο Προμθκευτισ δεν κα πρζπει να τοποκετεί κυλίνδρουσ πεπιεςμζνου αζρα μζςα ςε κτίρια χωρίσ άδεια 

τθσ Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. ‘Οπότε τζτοιοι κφλινδροι χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι αςφαλείσ και να 

τοποκετοφνται όρκιοι οπότε αυτό είναι δυνατό. 

17.11 Πρόςβαςη από τον Προμηθευτή 

Ο Προμθκευτισ και το προςωπικό του κα πρζπει να περιορίηονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και πρζπει να 

πθγαίνουν ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ από δρόμουσ που υποδείχκθκαν από τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.12     Είςοδοσ ςε διάφορουσ χώρουσ 

Σο προςωπικό του Προμθκευτι δεν κα μπαίνει ςε πλθμμυριςμζνουσ χϊρουσ, αγωγοφσ, containers, κλπ., 

χωρίσ τθν γραπτι άδεια τθσ Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.13      Φωτιζσ 

Ο Προμθκευτισ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιεί φλόγεσ ι οξυγονοκόλλθςθ χωρίσ γραπτι άδεια από τθν 

Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ, θ οποία κα πρζπει να κανονίςει είτε να υπάρχει πυροςβεςτιρασ ςτο χϊρο είτε ο 

Προμθκευτισ να δανειςτεί πυροςβεςτιρεσ που κα πρζπει να τοποκετθκοφν κοντά ςτουσ χϊρουσ όπου 

υπάρχει θ πικανότθτα πυρκαγιάσ. 

17.14     Ρφπανςη 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει πάντα να υπακοφει τουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν τθν διάκεςθ ρυπάνςεων 

ςτο ζδαφοσ, υπζδαφοσ ι ςτθν ατμόςφαιρα, τθν διάκεςθ άχρθςτων αντικειμζνων, το κόρυβο και άλλεσ 

ενοχλιςεισ. Σίποτα από όςα αναφζρονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ δεν μεταβάλλει τα ανωτζρω 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. 



«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ» 
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17.15      Καθαριότητα Χώρου 

Ο Προμθκευτισ κα πρζπει να κρατά πάντα τον χϊρο κακαρό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σ.Τ τθσ 

Τπθρεςίασ. Σα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρφνονται κακϊσ εξελίςςεται το ζργο και τα υλικά για 

απομάκρυνςθ κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε χϊρουσ που ζχουν υποδειχκεί ςαν χϊροι απορριμμάτων 

από τθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

 Όταν το ζργο ολοκλθρωκεί όλα τα άχρθςτα υλικά κα πρζπει να απομακρυνκοφν από το χϊρο. Αν αυτό 

δεν γίνει, ςυνεργεία κα κακαρίςουν το χϊρο με επιβάρυνςθ του Προμθκευτι. 

17.16     Τπερχείλιςη Τγρών 

Τπερχείλιςθ υγρϊν ςε δρόμουσ ι αγωγοφσ όμβριων πρζπει να αποτρζπεται και αν αυτό γίνει κα πρζπει 

να αναφζρεται αμζςωσ ςτθν Σ.Τ τθσ Τπθρεςίασ. 

17.17    Λάςπεσ ςτουσ Δρόμουσ 

Ο Προμθκευτισ δεν κα αφινει λάςπθ ςτουσ δρόμουσ είτε μζςα είτε ζξω από τουσ χϊρουσ εργαςίασ. Αν 

είναι αναγκαίο κα πρζπει να κακαρίηεται ο χϊροσ από τισ λάςπεσ. 

 

 

 

 

Αρτα,  14/11/2019 

 

 
      

Ο Σςντάξαρ 
 
 

Νικόλαορ Τπιανταυςλλάκηρ 
Πολιτικόρ Μησανικόρ 

                     
                Θεωπήθηκε 

                          Ο Πποϊστάμενορ  Τ.Υ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 
 
 

                       Φπήστορ Καλπούζορ 
                        Πολιτικόρ Μησανικόρ 
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