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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.

1.1.2  Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και  ειδική παράγραφο, στην οποία 

μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως 

άνω προδιαγραφές  όπως και  οποιεσδήποτε  άλλες  προδιαγραφές,  αναφερόμενες 

στα άρθρα της ΤΣΥ, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

1.1.3  Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική  Νομοθεσία  οφείλει  να  ενημερώσει  την  Υπηρεσία  εντός  αποκλειστικής 

προθεσμίας  εκπνέουσας  την  ημέρα  κατάθεσης  των  προσφορών,  δι΄  ειδικής 

επιστολής.

          Στην αντίθετη περίπτωση:

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με 

το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω 

κι  αν  τούτο  συνεπάγεται  οικονομική  του επιβάρυνση,  επειδή  αυτή  (αν  υπάρχει) 

νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Για  οποιοδήποτε  υλικό,  κατασκευή,  ποιοτικό  έλεγχο  (διαδικασίες  /  μεθόδους  / 

δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από:

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 
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θα εφαρμόζονται:

τα  «Ευρωπαϊκά  Πρότυπα»  (ΕΤ)  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

Τυποποίησης  (CEN)   ή  από  την   Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ηλεκτρονικής  Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα 

με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί  με διαδικασία 

αναγνωρισμένη  από  τα  κράτη  -  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  σκοπό  την 

εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 

της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των 

βασικών  απαιτήσεων  για  τις  κατασκευές  με  βάση  τα  εγγενή  χαρακτηριστικά  του 

προϊόντος  και  τους  τιθέμενους  όρους  εφαρμογής  και  χρήσης  του.  Τέτοιες  (ΕΤΕ) 

χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από 

το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Ελληνικού Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων.  Υ.Α. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Συμπληρωματικά  προς  τα  παραπάνω,  θα  εφαρμόζονται  οι  προδιαγραφές  ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 

ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των 

ΗΠΑ.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ     

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγράφου 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει  με  λεπτομέρεια,  σε  κάθε  μελέτη  όλες  τις  εφαρμοστέες  προδιαγραφές. 

Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 

του  αναγνωρίζει  ότι  οι  προαναφερθείσες  προδιαγραφές  είναι  κατάλληλες  και 

επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο 

ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ

2.1  Έκταση των Εγκαταστάσεων

Η έκταση της εγκατάστασης καθορίζεται  στην Τεχνική Περιγραφή, στο Τιμολόγιο  και 

Προϋπολογισμό  προσφοράς,  στη  Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Προδιαγραφές 

υλικών  και  κατασκευής)  και  στα  Σχέδια  της  μελέτης.  Σε  κάθε  όμως  περίπτωση 
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καθορίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρεις, τελείως αποπερατωθείσες και σε 

κανονική λειτουργία υπό πλήρες φορτίο, ότι περιλαμβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό 

εξοπλισμό,  μηχάνημα,  όργανο,  εξάρτημα,  μικροϋλικό  κλπ.  που  χρειάζεται  για  την 

ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά παρακάτω ή 

στα λοιπά συμβατικά στοιχεία.

2.2 Τρόπος Εκτελέσεως των Εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με :

2.2.1  Τους  όρους  των  Κανονισμών  του  Ελληνικού  Κράτους  που  ισχύουν  για  κάθε 

κατηγορία απ’ αυτές (όπου υπάρχουν τέτοιοι Κανονισμοί), τα πρότυπα ΕΛΟΤ, και των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρότυπα ΕΝ, DIN, VDE, BS κλπ). Σε περίπτωση 

που οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν καλύπτουν ορισμένες εγκαταστάσεις 

θα ακολουθούνται κατά σειρά οι Αμερικάνικοι και οι επίσημοι Κανονισμοί της χώρας 

προελεύσεως των μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων.

2.2.2  Τους όρους της παρούσας Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Διακηρύξεως, 

των τευχών δημοπράτησης και των εγκεκριμένων σχεδίων, δηλαδή των στοιχείων της 

Συμβάσεως εκτελέσεως του έργου (‘συμβατικών στοιχείων’).

2.2.3  Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας, καθώς και τις σχετικές εντολές, οδηγίες 

και υποδείξεις της Επιβλέψεως.

2.2.4  Τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος.

2.3. Ποιότητα Υλικών

2.3.1 Όλα  τα  υλικά  και  οι  συσκευές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  εκτέλεση  των 

εγκαταστάσεων  θα  έχουν  γενικά  την  καλύτερη  ποιότητα  από  τα  διατιθέμενα  στο 

εμπόριο, δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα και θα έχουν επακριβώς τις απαιτούμενες 

διαστάσεις  και  χαρακτηριστικά,  σύμφωνα  προς  τους  ισχύοντες  Κανονισμούς  ή  τις 

προδιαγραφές  των  Κανονισμών  της  Χώρας  προελεύσεως  τους,  της  Τεχνική 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου.

2.3.2  Όλα τα είδη (συσκευές, μηχανήματα, εξαρτήματα, σωληνώσεις κλπ) και υλικά που 

θα  προσκομισθούν  στο  εργοτάξιο  από  τον  Ανάδοχο  για  την  κατασκευή  των 

εγκαταστάσεων και γενικά την ενσωμάτωση τους στο έργο θα είναι καινούργια, θα 

πληρούν τους σχετικούς συμβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία 

και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

2.3.3  Όταν στα τεύχη της παρούσας μελέτης αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος ενός υλικού 

μιας  συσκευής  ή  ενός  μηχανήματος,  τονίζεται  ρητά  ότι  η  ακριβής  έννοια  του 

ενδεικτικού  τύπου  των  διαφόρων  υλικών  δεν  προϋποθέτει  την  προτίμηση  του 

αναφερόμενου οίκου αλλά αναφέρεται σε υλικά τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα 

της ίδιας ποιότητας ή καλύτερης με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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2.4 Έλεγχος Προσκομιζόμενων Ειδών και Υλικών

2.4.1 Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα του ελέγχου κάθε υλικού που θα προσκομισθεί καθώς 

και το δικαίωμα εντολής για την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού ή 

είδους  που  προσκομίσθηκε  από  τον  Ανάδοχο  για  ενσωμάτωση  στο  έργο  και  δεν 

πληροί  τους  συμβατικούς  όρους  που  αναφέρονται  στην  ποιότητα  και  τα 

χαρακτηριστικά του.

2.4.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην παροχή των στοιχείων που ζητούνται για την 

προέλευση των υλικών, για να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους, 

καθώς και την απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο μετά από εντολή της Επιβλέψεως, 

εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτά που ορίζονται συμβατικά.

2.4.3 Για τα όλα τα υλικά (μηχανήματα, συσκευές, σωλήνες κλπ)., που θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος, καθορίζεται ότι αυτός είναι υποχρεωμένος πριν από την παραγγελία τους, 

να υποβάλει για έγκριση: 

(α) Κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλα τα υπό παραγγελία υλικά που ενσωματώνονται 

στο έργο (μηχανήματα, συσκευές, ηλεκτρολογικό εξαρτήματα, σωλήνες, καλώδια και 

λοιπά υλικά και είδη), που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, 

prospectus, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεις και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, 

σε  τρόπο  ώστε  να  αποδεικνύεται  ‘κατ’  αρχήν’  ότι  τα  υπό  παραγγελία  είδη  είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα συμβατικά στοιχεία.

(β)  Τα  σχέδια  που  θα  δείχνουν  τη  διάταξη  υπό  κατάλληλη  κλίμακα  μέσα  στους 

προβλεπόμενους  χώρους  των  υπό  παραγγελία  μηχανημάτων  και  συσκευών  και  θα 

αναγράφουν ταυτόχρονα και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους.

2.4.4  Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει για έγκριση στην 

Επίβλεψη έγκαιρα σε τρία αντίτυπα (εις 3-πλούν).

2.4.5  Η Επίβλεψη αφού ελέγξει το σύμφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών 

που υποβλήθηκαν προς τα συμβατικά τοιαύτα, θα επιστρέψει  στον Ανάδοχο, μία 

εγκεκριμένη σειρά από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με βάση την οποία θα μπορεί 

πια ο τελευταίος να προβεί στην παραγγελία των ειδών που εγκρίθηκαν.

2.4.6  Η έγκριση με αυτό τον τρόπο (‘κατ’ ένδειξη’) των υπό παραγγελία ειδών από την 

Επίβλεψη,  που  προβλέπεται  μόνο  για  να  προληφθεί  αρχική  παρερμηνεία  των 

συμβατικών  όρων,  με  κανένα  τρόπο  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την 

υποχρέωσή του όπως τα είδη που θα προσκομισθούν για εγκατάσταση να πληρούν 

τους  συμβατικούς  όρους  (πράγμα  που  θα  αποδειχθεί  κατά  τις  δοκιμές  και  τις 

μετρήσεις πριν την παραλαβή των εγκαταστάσεων).

2.4.7  Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προέγκριση των υπό παραγγελία ειδών 

σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Αναδόχου κατά 

την υποβολή των σχετικών στοιχείων ή που τυχόν προκύψει από την εσφαλμένη 

εκλογή  ειδών  από  τον  Ανάδοχο  ή  απόρριψη  υποβαλλομένων  για  έγκριση  υπό 

παραγγελία ειδών και επανυποβολή νέων απ’ αυτόν, καμία απολύτως επιρροή δεν 

έχει στη συμβατική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου. Τούτο γιατί το διάστημα 

αυτό θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην προθεσμία εκτελέσεως του έργου, οι δε 
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τυχόν πρόσθετες  καθυστερήσεις  που αποδίδονται  σε  αμέλεια  ή παρερμηνεία  του 

Ανάδοχου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μεταβολή συμβατικής προθεσμίας.

2.4.8  Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται επιμελώς και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτού σε χώρους που θα τηρούν τις απαιτήσεις  του οίκου κατασκευής σε 

περιβαλλοντικές  συνθήκες  (θερμοκρασία,  περιεκτικότητα  του  αέρα  σε  υγρασία, 

σκόνη, προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, κλπ) καθώς και σε ασφάλεια κλοπής ή 

δολιοφθοράς.

2.4.9  Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση (π.χ. χαλαζιακή άμμος πλήρωσης 

συνθετικού  χλοοτάπητα,  κόκκοι  καουτσούκ  πλήρωσης  συνθετικού  χλοοτάπητα 

κ.λ.π.), εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων 

εργασιών, ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 

στο οποίο θα αναγράφεται:

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ)

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

4. Η θέση λήψης

5. Η θέση απόθεσης

6. Η ώρα φόρτωσης

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

8. Το καθαρό βάρος, και

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο 

αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά 

είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)

Τα  παραπάνω  σχέδια  τοποθέτησης  θα  είναι  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  εφαρμογής  της 

Υπηρεσίας. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο 

παραλαβής του υλικού.

2.5. Σχέδια Λεπτομερειών – Τελικά Σχέδια Εγκαταστάσεων (As-Built)

2.5.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτό αμοιβή, να συντάξει, τα 

σχέδια λεπτομερειών που θα χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου, για τον σαφή 

και ακριβή καθορισμό ορισμένων τμημάτων του, των οποίων η απεικόνιση στα σχέδια 

της μελέτης δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια ή πληροφορία σε κλίμακα που θα 

συμφωνηθεί με την Επίβλεψη. 

2.5.2  Τα σχέδια αυτά, που θα συνταχθούν σύμφωνα με τις  εγκεκριμένες  μελέτες, τις 

εντολές  και  τις  υποδείξεις  (σκαριφήματα,  οδηγίες,  κλπ.)  της  Επιβλέψεως,  θα 
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σχεδιάζονται ύστερα από την έγκρισή τους απ’ αυτή, σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου 

και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων.

2.5.3  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αυτά στην Επίβλεψη για έγκριση σε 

τρία (3) αντίτυπα. Μία σειρά τούτων θα επιστρέφεται σ’ αυτόν εγκεκριμένη και μόνον 

τότε θα μπορεί  να προβεί (με βάσει  τα εγκεκριμένα σχέδια) στην κατασκευή των 

αντίστοιχων τμημάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση αυτή θα ολοκληρωθεί σε δέκα 

(10) ημέρες από την υποβολή τους. 

2.5.4  Στο μητρώο του έργου που θα συντάξει  ο  Ανάδοχος  θα περιλαμβάνονται  τα 

ακόλουθα συμπληρωματικά σχέδια:

(α) Σχέδια των εγκαταστάσεων όπως εκτελέσθηκαν (Αs-Βuilt) που θα απεικονίζουν στις 

κατόψεις των ορόφων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου και υπό κλίμακα 

αντίστοιχη  προς  τα  αρχικά  της  Συμβάσεως  όλες  οι  ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις (δίκτυα, θέσεις μηχανημάτων κλπ).

(β) Σχηματικά (μονογραμμικά ή αξονομετρικά) διαγράμματα των εκτελεσθέντων δικτύων 

σωληνώσεων  διανομής  ψυχρού-θερμού  νερού,  ηλεκτρικής  ενέργειας,  ασθενών 

ρευμάτων, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμός (air balance 

diagrams), κλπ.

2.5.5  Τα σχέδια αυτά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει στην υπηρεσία τα 

οποία  αφού  ελεγχθούν  από  την  Επίβλεψη,  για  την  ακριβή  απεικόνιση  των 

εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν, θα παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα έντυπης 

μορφής αλλά και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία AUTOCAD 2007 και dxf).

2.5.6  Τα υπόψη σχέδια θα απεικονίζουν σαφώς, με ευκρίνεια και με την απαιτούμενη 

ακρίβεια τις εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις, σε τρόπο ώστε να είναι με αυτά ευχερής 

και σύντομη η ενημέρωση στις εγκαταστάσεις ατόμων, που δεν ασχολήθηκαν ειδικά 

με αυτές.

2.6.  Δοκιμές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

2.6.1   Για  τις  δοκιμές  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  Άρθρο 46 του ΠΔ 609/85.  Ο 

Ανάδοχος  υποχρεούται  στην  εκτέλεση  των  κάθε  φύσης  δοκιμών  και  μετρήσεων 

παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή τμημάτων του, αφού υποβάλει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή που 

θα ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία κατά τη σύμβαση.

2.6.2  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παράσχει  κάθε  υλικό,  συσκευή,  εξοπλισμό, 

όργανο,  συνδρομή,  συμβατικό  ή  άλλο  τεύχος  ή  πληροφορία,  ηλεκτρικό  ρεύμα, 

καύσιμα,  αναλώσιμα,  καθώς  και  το  κατάλληλο  εργατοτεχνικό  και  επιστημονικό 

προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική 

εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

2.6.3  Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας των κατά τα ανωτέρω δοκιμών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, να 

παραδίδει  τις  εκθέσεις  των  δοκιμών,  με  τις  καταγραφές  των  μετρήσεων,  τα 
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αποτελέσματα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύμφωνο 

ή όχι με τις προδιαγραφές και την ΤΣΥ. 

2.6.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον 

είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι έτοιμος για τη 

διεξαγωγή  των  δοκιμών.   Εκτός  εάν  συμφωνηθεί  διαφορετικά,  οι  δοκιμές  θα 

εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας.

2.6.5  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιμών του περατωθέντος έργου 

ή  τμημάτων  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  τα 

αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών.

2.6.6  Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών θα υποβληθεί μετά την διενέργεια των τελικών 

δοκιμών όλων των εγκαταστάσεων που θα γίνονται παρουσία της επίβλεψης.

2.6.7  Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών

2.6.7.1  Εάν  η  καθυστέρηση  διεξαγωγής  των  δοκιμών  παραλαβής  κατά  την 

περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

Άρθρου 7 του Ν 1418/84.

2.6.7.2  Εάν  η  καθυστέρηση  διεξαγωγής  των  δοκιμών  παραλαβής  κατά  την 

περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιμών εντός είκοσι μία 

(21) ημερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει τις δοκιμές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

2.6.7.3  Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας 

διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της διεξαγωγής τους, με ευθύνη, δαπάνη και για 

λογαριασμό  του  Αναδόχου  και  να  κοινοποιήσει  σε  αυτόν  τα  αποτελέσματα  των 

δοκιμών.  Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο 

Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα.

2.6.8  Επανάληψη δοκιμών

Εάν το έργο ή τμήμα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά 

τη  διεξαγωγή των  δοκιμών  παραλαβής,  οι  σχετικές  δοκιμές  θα  επαναληφθούν  σε 

εύλογο  χρόνο,  με  τους  ίδιους  όρους  που ορίζονται  στην  παρούσα και  στα  λοιπά 

συμβατικά τεύχη.

2.6.9  Αστοχία δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση

Ισχύουν  τα  οριζόμενα  στις  παραγράφους  1,  3,  4,  6  και  7  του  Άρθρου  7  του Ν 

1418/84, καθώς και στα Άρθρα 46, 47 και 52 του ΠΔ 609/85.

2.7  Διάνοιξη Οπών

2.7.1  Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να προβλέψει οπές (τρύπες) στον σκελετό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα των κτιρίων και των λοιπών τεχνικών έργων για την δίοδο 
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αεραγωγών, σωληνώσεων, καλωδίων, κλπ. Εάν παρ’ όλα αυτά κατά την κατασκευή 

χρειασθεί  διεύρυνση  κάποιου  ανοίγματος,  θα  την  εκτελέσει  ο  Ανάδοχος  χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση. Προτού διανοιχτεί  ή διευρυνθεί κάποια οπή, ο Ανάδοχος θα 

παίρνει την συγκατάθεση της Επίβλεψης, μετά από συνεννόηση με τον Μελετητή.

2.7.2  Για κάθε περίπτωση η οποία δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της εργολαβίας, 

ο  εργολάβος  είναι  υποχρεωμένος  να  ζητεί  κάθε  φορά  έγκαιρα  οδηγίες  από  την 

Επίβλεψη, προς τις εντολές-οδηγίες της οποίας είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 

απόλυτα.

3.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1  Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει  λεπτομερείς  οδηγίες  λειτουργίας  και  συντηρήσεως  των  εγκαταστάσεων 

στα Ελληνικά και Αγγλικά, βιβλιοδετημένες και σε ψηφιακή μορφή. 

3.2  Οι εν λόγω οδηγίες θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη που θα 

φέρουν αύξοντα αριθμό αντιτύπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι  κατανεμημένη σε 

Κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τμήματα των εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν και 

θα καλύπτουν όλες τις εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνει δε και τα τυχόν απαιτούμενα 

γενικά διαγράμματα συγκροτήσεώς τους. 

3.3  Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των μηχανημάτων 

που περιλαμβάνονται,  με όλα τα χαρακτηριστικά τους και  τα στοιχεία κατασκευής 

τους  (κατασκευαστής,  τύπος,  μοντέλο,  μέγεθος,  αριθμός  σειράς  κατασκευής, 

αποδόσεις,  λεπτομερή στοιχεία  ηλεκτροκινητήρων,  ανταλλακτικά  που συνιστώνται, 

κλπ.).

3.4  Εφόσον  χρειάζεται,  τα  τεύχη  οδηγιών  συντηρήσεως  και  λειτουργίας  μπορούν  να 

περιλαμβάνουν έντυπα τεύχη του κατασκευαστή σε ξένη γλώσσα. Τούτο όμως δεν 

απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  υποχρέωσή  του  να  περιλάβει  στα  τεύχη  και 

αντίστοιχο  πλήρες  Ελληνικό  κείμενο.  Ο Ανάδοχος  απαλλάσσεται  από  μεταφράσεις 

οδηγιών συντηρήσεως, λειτουργίας, κλπ. στα Ελληνικά για τα μηχανήματα, συσκευές, 

κλπ. που θα προμηθεύσει ο ΚτΕ.

3.5  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να εγκαταστήσει σε κάθε μηχάνημα, συσκευή 

κλπ.  ενδεικτική  πινακίδα  οδηγιών  λειτουργίας  και  συντηρήσεως  με  κάλυμμα  από 

ζελατίνα  μέσα  σε  μεταλλικό  πλαίσιο,  που  θα  αναγράφει  τους  απαιτούμενους 

χειρισμούς για την λειτουργία, καθώς και τις εργασίες συντηρήσεως τη συχνότητα 

τους και τα υλικά συντηρήσεως που συνιστώνται.

3.6  Ειδικά για του ηλεκτρικούς πίνακες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει 

πάνω σ’ αυτούς ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο που θα στηρίζεται 

πάνω στην επιφάνεια του πίνακα με κοχλίες, με κάλυμμα από ζελατίνα ή πλαστικό, 

στις οποίες θα αναγράφεται με ευκρίνεια:

(α)  Το χαρακτηριστικό σύμβολο του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια.

(β)  Ο προορισμός του πίνακα (π.χ. Πίνακας Φωτισμού Α΄Ορόφου).
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(γ) Ο προορισμός κάθε γραμμής με τις αντίστοιχες ασφάλειες-διακόπτες-μικροαυτόματος 

(π.χ. φωτισμός χώρων 105-106 και 107). Επίσης κάθε διακόπτης, μικροαυτόματος, 

ασφάλεια, ενδεικτική λυχνία κλπ του ηλεκτρικού πίνακα θα φέρει από κάτω του, την 

χαρακτηριστική του έντυπη ετικέτα σήμανσης με ανάγλυφα γράμματα σε πλαστική 

έγχρωμη ετικέτα.  

(δ)   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  . Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες   

που χρειάζονται για την ασφάλεια του προσωπικού συντηρήσεως. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα  δίνεται  σε  τυχόν  ηλεκτρικές  γραμμές  κυκλωμάτων  αυτοματισμού  που 

τροφοδοτούνται από άλλους πίνακες και που πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη 

θέση, προτού επέμβει κάποιος στο εσωτερικό του πίνακα.

        Επίσης  όλα  τα  καλώδια  θα  φέρουν  παρόμοιες  έγχρωμες  πλαστικές  ταινίες 

επισήμανσης,  πριν ή μετά την έξοδό τους από τον ηλεκτρικό πίνακα, πριν την είσοδό 

τους στη συσκευή ή μηχάνημα και ανά 15 μέτρα εφόσον οδεύουν ορατά. 

3.7 Όλα τα τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ., σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να εγκριθούν 

έγγραφα  από  την  Επίβλεψη  προτού  θεωρηθεί  ότι  ο  Ανάδοχος  εκπλήρωσε  τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις από το Άρθρο αυτό.

3.8   Οι οδηγίες χρήσης θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

3.8.1  Περιγραφικές Πληροφορίες Συστημάτων

        Ηλεκτρολογικά  διαγράμματα,  διαγράμματα  αυτοματισμών,  διαγράμματα 

σωληνώσεων,  περιγραφή  λειτουργίας  αυτοματισμών και  σημεία  λειτουργίας  για 

κάθε βασικό μηχάνημα.

       Ειδικά για τις υπεδάφιες εγκαταστάσεις θα υπάρχουν αναφορές περί την ακριβή 

οριζοντιογραφική θέση και στάθμη που έχουν τοποθετηθεί, την προστασία αυτών 

από  Μηχανικούς  ή  Χημικούς  κινδύνους  κλπ.,  καθώς  και  τα  μέτρα  προστασίας 

αυτών σε περίπτωση μελλοντικών εργασιών στην περιοχή.

3.8.2  Οδηγίες Χρήσης Μηχανημάτων

Θα αναρτηθούν οι ακόλουθες οδηγίες που θα αφορούν τα βασικά μηχανήματα.

α. Οδηγίες εκκίνησης, ρύθμισης, λειτουργίας, λίπανσης και απενεργοποίησης.

β. Προφυλάξεις  ασφαλείας  και  τακτική  χειρισμών  που  πρέπει  να  ακολουθηθεί  σε 

περίπτωση αστοχίας του μηχανήματος.

γ. Λοιπές οδηγίες που κρίνονται αναγκαίες από τον Κατασκευαστή για κάθε σύστημα 

ή μηχάνημα. 

Οι οδηγίες θα είναι τυπωμένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο, πίσω από κρύσταλλο 

ή  εγκεκριμένου  τύπου  πλαστικό  φύλλο.  Οι  οδηγίες  χρήσης  που  θα  εκτεθούν  σε 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και με τρόπο 

που να εξασφαλίζεται η προστασία τους από αυτές.
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3.9  Πρόσθετες Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  και  τις κατωτέρω υποχρεώσεις που θα περιληφθούν στο 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου.

3.9.1  Υποβολή Στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης

3.9.1.1  Γενικά

Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλει  στοιχεία  λειτουργίας  και  συντήρησης,  που  είναι  ειδικά 

εφαρμόσιμα  στην  παρούσα  σύμβαση,  και  μία  πλήρη  περιληπτική  απεικόνιση  των 

μηχανημάτων  (εξοπλισμών)  ή  προϊόντων  που  θα  προμηθευτούν.  Στοιχεία  που 

περιέχουν ασυνήθεις πληροφορίες, που χρειάζονται διαλογή (ψάξιμο) για να βρεθούν 

οι εφαρμόσιμες οδηγίες, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι πληροφορίες θα εκτίθενται με 

επαρκή λεπτομέρεια, για να εξηγούν καθαρά τις απαιτήσεις στο χρήστη. Θα περιληφθεί  

πίνακας-ευρετήριο πριν από κάθε υποβολή.

3.9.1.2  Ποσότητα

Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλει  σε  τρία  (3)  αντίγραφα  από  κάθε  Κατασκευαστή,  τις 

πληροφορίες  που προδιαγράφονται  για  τα συνθετικά  τεμάχια,  τις  συναρμολογημένες 

μονάδες, τις υποσυναρμολογημένες, τα συνδεόμενα τεμάχια και τα εξαρτήματα.

3.9.1.3.  Παράδοση

Τα στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για θεώρηση 

και αποδοχή.

3.9.1.4  Αλλαγές σε Υποβληθέντα Στοιχεία

Αλλαγές  ή  τροποποιήσεις  σε  υποβληθέντα  στοιχεία,  που  έχουν  γίνει  από  τον 

Κατασκευαστή,  θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο,  εάν επηρεάζεται  κάπως συνθετικό 

μέρος του αντικειμένου, μετά την αποδοχή των στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης. 

Αλλαγές προσθήκες ή τροποποιήσεις, που απαιτούνται από την Υπηρεσία για την τελική 

αποδοχή των υποβληθέντων στοιχείων, θα υποβάλλονται άμεσα από τον Ανάδοχο.

3.9.2  Πρόσθετες Πληροφορίες που απαιτούνται – Οδηγίες λειτουργίας

Θα περιλαμβάνουν  ειδικές  προς  τούτο  οδηγίες,  διαδικασίες  και  διευκρινίσεις  για  τις 

φάσεις λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω.

3.9.2.1  Προφυλάξεις Ασφαλείας

Θα  αναφέρουν  κινδύνους  προσωπικού  και  προφυλάξεις  κινδύνου  μηχανημάτων  ή 

προϊόντων για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας.

3.9.2.2  Προετοιμασία Χειρισμού

Θα περιλαμβάνει  απαιτήσεις  για  την  θέση  σε  ετοιμότητα  και  προετοιμασία  του  κάθε 

συστήματος για χρήση.

3.9.2.3  Διαδικασίες Εκκίνησης, Διακοπής και Μετά Διακοπής

Θα περιλαμβάνουν ακολουθία αυτοματισμών για κάθε μία απ' αυτές τις λειτουργίες.

3.9.2.4  Συνήθεις Λειτουργίες

Θα  περιλαμβάνουν  διαγράμματα  αυτοματισμών,  με  στοιχεία  που  να  εξηγούν  την 

λειτουργία και τους αυτοματισμούς των συστημάτων και των ειδικότερων μηχανημάτων 

(εξοπλισμών).

3.9.2.5  Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης
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Θα  περιλαμβάνουν  διαδικασίες  έκτακτης  ανάγκης  για  δυσλειτουργίες  μηχανημάτων, 

που θα επιτρέπουν μία μικρή περίοδο συνέχισης της λειτουργίας ή τη διακοπή, προς 

αποφυγή περαιτέρω  ζημίας  στα  συστήματα  και  τα  μηχανήματα.   Θα  περιλαμβάνουν 

οδηγίες  για  διακοπή  έκτακτης  ανάγκης  για  πυρκαγιά,  έκρηξη,  διαρροή,  ή  άλλες 

ενδεχόμενες πιθανότητες. Θα περιέχουν δε οδηγία για λειτουργία έκτακτης ανάγκης για 

όλα τα συστήματα ευκολιών περιλαμβανομένων και των θέσεων των βαλβίδων (βανών)  

και των τμημάτων των συστημάτων που λειτουργούν με αυτοματισμό.

3.9.2.6  Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού 

Θα  περιλαμβάνουν  οδηγίες  για  τις  υπηρεσίες  που  θα  εκτελέσει  ο  χειριστής,  όπως 

λίπανση, ρυθμίσεις και επιθεώρηση.

3.9.2.7  Συνθήκες Περιβάλλοντος

Θα  περιλαμβάνουν  κατάλογο  εκείνων  των  συνθηκών  περιβάλλοντος  (θερμοκρασία, 

υγρασία  και  άλλα  σχετικά  στοιχεία)  που  είναι  πλέον  κατάλληλα  για  κάθε  προϊόν  ή 

μονάδα εξοπλισμού και θα περιγράφουν τις συνθήκες εκείνες, κάτω από τις οποίες δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία μηχανημάτων.

3.9.3  Πρόσθετες  Πληροφορίες  που  απαιτούνται  –  Οδηγίες  Προληπτικής 

Συντήρησης

Θα  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  πληροφορίες  για  προληπτική  και  προγραμματισμένη 

συντήρηση, προς ελαχιστοποίηση της διορθωτικής συντήρησης και επισκευής:

3.9.3.1  Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης

Θα περιλαμβάνει πρόγραμμα του Κατασκευαστή για προληπτική συντήρηση ρουτίνας, 

επιθεωρήσεις, δοκιμές και ρυθμίσεις, που απαιτούνται για εξασφάλιση κανονικής και 

οικονομικής  λειτουργίας  και  για  την  ελαχιστοποίηση  διορθωτικής  συντήρησης  και 

επισκευής.

3.9.3.2  Διορθωτική Συντήρηση

Θα περιλαμβάνει τις υποδείξεις του Κατασκευαστή για τις διαδικασίες και οδηγίες για τη 

διόρθωση προβλημάτων και επισκευών. Ειδικότερα:

α.   Οδηγίες Βλαβών και Τεχνικές Διάγνωσης

Θα  περιλαμβάνουν  βήμα  προς  βήμα  διαδικασίες  για  την  άμεση  απομόνωση  της 

αιτίας τυπικών δυσλειτουργιών. Θα περιγράφουν καθαρά γιατί εκτελείται ο έλεγχος 

και  ποιές  καταστάσεις  πρέπει  να  ερευνηθούν.  Θα  καθορίζουν  τις  δοκιμές  ή 

επιθεωρήσεις και τον εξοπλισμό δοκιμής που απαιτείται για να αποφασισθεί εάν τα 

εξαρτήματα  και  ο  εξοπλισμός  μπορούν  να  επαναχρησιμοποιηθούν  ή  χρειάζονται 

αντικατάσταση.

β.   Διαγράμματα Καλωδιώσεων και Διαγράμματα Αυτοματισμών

Τα διαγράμματα καλωδιώσεων και τα διαγράμματα αυτοματισμών θα είναι σημείο - 

προς  -  σημείο  σχέδιο  κυκλωμάτων,  καλωδιώσεων  και  αυτοματισμών 

περιλαμβάνονται  τα  ενδιάμεσα  εργοστασίου  -  εργοταξίου.  Θα  περιλαμβάνουν 

πλήρη και ακριβή απεικόνιση του προσδιορισμένου έργου της εργασίας καλωδίωσης 

και αυτοματισμού.  Στα διαγράμματα θα αριθμούνται τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά.

γ.   Διαδικασίες Συντήρησης και Επισκευής.
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Θα  περιλαμβάνει  οδηγίες  και  κατάλογο  εργαλείων  που  απαιτούνται  για  την 

επαναφορά  προϊόντος  ή  μηχανήματος  (εξοπλισμό)  σε  κανονική  κατάσταση  και 

πρότυπα λειτουργίας.

δ.   Οδηγίες Αφαίρεσης και Αντικατάστασης

Θα  περιλαμβάνουν  βήμα  -  προς  βήμα  διαδικασίες  και  κατάλογο  απαιτούμενων 

εργαλείων  και  εφοδίων  για  αφαίρεση,  αντικατάσταση,  αποσύνδεση  και 

συναρμολόγηση  συνθετικών  τεμαχίων,  μονάδων  και  υπομονάδων,  συνδεομένων 

τεμαχίων και εξαρτημάτων. Θα προβλέπουν ανοχές, διαστάσεις και ρυθμίσεις που 

απαιτούνται. Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν συνδυασμό κειμένου και εικόνων.

ε.    Ανταλλακτικά και Κατάλογοι Προμήθειας

Θα  περιλαμβάνουν  κατάλογο  ανταλλακτικών  και  εφοδίων  που  απαιτούνται  για 

συντήρηση και επισκευή για εξασφάλιση συνεχούς υπηρεσίας ή λειτουργίας χωρίς 

παράλογες καθυστερήσεις.  Ειδική φροντίδα απαιτείται για μηχανήματα (εξοπλισμό) 

εγκατεστημένα  σε  απόμακρες  τοποθεσίες.   Θα  περιλαμβάνουν  κατάλογο  των 

ανταλλακτικών και εφοδίων, εκείνων που έχουν μεγάλο χρόνο παράδοσης.

στ.  Ανθρωποώρες Διορθωτικής Συντήρησης

Θα περιλαμβάνουν την προβολή ανθρωποωρών του Κατασκευαστή για διορθωτική 

συντήρηση, που θα περιέχει τις απαιτήσεις της τέχνης κατά ειδικότητα τεχνίτη. Η 

διορθωτική συντήρηση, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή του Κατασκευαστή του 

μηχανήματος (εξοπλισμού), θα πρέπει να αναγραφεί και καταχωρηθεί χωριστά.

3.9.4.  Προσαρτήματα

Τα  προσαρτήματα  θα  παρέχουν  τις  πληροφορίες  που  αναφέρονται  παρακάτω  και 

πληροφορίες που δεν προδιαγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, αλλά έχουν 

σχέση  με  την  συντήρηση  ή  λειτουργία  του  προϊόντος  ή  μηχανήματος.  Θα 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

α.   Σημεία Αναγνώρισης Ανταλλακτικών

Θα παρέχουν τα σημεία αναγνώρισης και κάλυψης όλων των ανταλλακτικών για κάθε 

συνθετικό τεμάχιο, μονάδα, υπομονάδα και εξάρτημα των ακραίων αντικειμένων που 

υπόκεινται σε αντικατάσταση. Τα ανταλλακτικά θα έχουν σημείο αναγνώρισης τον οίκο 

κατασκευής,  μοντέλο,  αριθμό  σειράς  και  την  πηγή  προμήθειας,  για  διευκόλυνση 

επαναπαραγγελίας, χωρίς περαιτέρω αναγνώριση.

β.   Πληροφορίες Εγγυήσεων

Θα περιλαμβάνουν κατάλογο και θα δίνουν εξηγήσεις για τις διάφορες εγγυήσεις, και 

θα αναφέρουν τις εξυπηρετήσεις και τις προφυλάξεις που προδιαγράφονται από τους 

κατασκευαστές ή από τα έγγραφα της σύμβασης, για την διατήρηση των εγγυήσεων σε 

ισχύ.

γ.   Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού

Θα  περιέχουν  πληροφορίες  διαθέσιμες  από  τους  Κατασκευαστές  για  χρήση  στην 

εκπαίδευση  οριζομένου  προσωπικού  στην  κανονική  λειτουργία  και  συντήρηση  των 

μηχανημάτων και εξοπλισμών.

δ.   Πληροφορίες Αναδόχου
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Θα περιέχουν κατάλογο που θα περιλαμβάνει το όνομα, την διεύθυνση και τον αριθμό 

τηλεφώνου του Αναδόχου και  κάθε  υπεργολάβου, που θα εγκαταστήσει  το προϊόν ή 

μηχάνημα (εξοπλισμό).  Θα περιλαμβάνουν τοπικούς αντιπροσώπους και  οργανισμούς 

εξυπηρέτησης,  τους  πιο  κατάλληλους,  πλησιέστερα  στο  χώρο  του  έργου.  Επίσης  θα 

περιλαμβάνουν  το  όνομα,  διεύθυνση  και  αριθμό  τηλεφώνου  του  Κατασκευαστή  του 

προϊόντος ή μηχανήματος.

4.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες  οι  δαπάνες  για  την εφαρμογή των όρων της  παρούσας ΤΣΥ και  των σχετικών 

και/ή αναφερομένων κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως  αν  γίνεται  ρητή  σχετική  αναφορά  τούτου  ή  όχι.  Ο  Ανάδοχος  δεν  θα 

επιβαρυνθεί  τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή 

και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.

4.1 Δαπάνες Συντήρησης 

Κατά  τον  χρόνο  εγγύησης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος   να  συντηρεί  χωρίς 

ιδιαίτερη  αμοιβή  τις  εγκαταστάσεις.  Οι  παραπάνω  δαπάνες  συντήρησης 

περιλαμβάνονται ανοιγμένες στο τιμολόγιο προσφοράς του.

Ο Ανάδοχος  θα πρέπει  να  αποκαθιστά  τις  βλάβες  που εμπίπτουν στις  υποχρεώσεις 

εγγύησης/συντήρησης που θα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια του 24ωρου. 

Η αποκατάσταση από πλευράς Αναδόχου θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 72 ώρες από την 

ανακοίνωση  του προβλήματος.

Ο  Ανάδοχος  θα  διαθέτει  ικανούς  εκπαιδευτές  να  δώσουν  πλήρεις  οδηγίες  σε 

διαταγμένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε ότι αφορά την ρύθμιση, λειτουργία και 

συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων ή συστήματα της εγκατάστασης, οι οποίοι θα 

έχουν  θεωρητική  όσο  και  πρακτική  κατάρτιση.  Οι  οδηγίες  θα  δοθούν  την  πρώτη 

εργάσιμη εβδομάδα αφότου το μηχάνημα ή το υπόψη σύστημα εγκριθεί.

Εφόσον  κριθεί  απαραίτητο  από  την Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  ο  Ανάδοχος  του έργου 

υποχρεούται να οργανώσει την εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

πριν από την παραλαβή του έργου. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τα θέματα :

- Γενικό χειρισμό και λειτουργία της εγκατάστασης

- Χειρισμό όλων των μηχανημάτων και του Κέντρου Ελέγχου.

- Βασικούς Ελέγχους Συντήρησης όλων των Μονάδων.

- Συντήρηση του Συστήματος στο επίπεδο αντικατάστασης των Μονάδων.

          - Αναβάθμιση του Λογισμικού.

- Διαπίστωση Βλαβών μέσο τηλε -ελέγχων.

5.  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος έγκαιρα να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς τις 

αρμόδιες  κρατικές  αρχές,  για  όσες  από  τις  εγκαταστάσεις  προβλέπει  τούτο  η  κείμενη 

νομοθεσία για λήψη:

(α)  Οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο
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(β) Αδείας ενάρξεως εργασιών

(γ)  Εγκρίσεις  μελετών  και  έκδοση  τελικού  πιστοποιητικού  από  την  Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

(β)  Πιστοποιητικών ελέγχου εκτελεσθεισών εγκαταστάσεων.

(γ)  Άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων  κλπ.

Διευκρινίζεται  ότι  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  κάνει  με  δικές  του  δαπάνες  όλες  τις 

αναγκαίουσες ενέργειες σύμφωνα με τα παραπάνω (ο Κ.τ.Ε. θα περιορίζεται  μόνο στην 

υπογραφή όσων εγγράφων χρειάζονται την υπογραφή του ιδιοκτήτη), και δεν δικαιούται 

ιδιαίτερη αμοιβή γι’ αυτό, οι σχετικές δε δαπάνες νοούνται ότι περιελήφθησαν ανοιγμένες 

στο τίμημα της προσφοράς του..

Επίσης χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση γι’ αυτό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί 

στις δέουσες ενέργειες προς τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ για τις τηλεφωνικές 

συνδέσεις,  ΔΕΗ  κλπ)  για  την  έγκαιρη  εξασφάλιση  των  σχετικών  παροχετεύσεων,  τη 

ρύθμιση λεπτομερειών εισόδου και συνδέσεως τους. 

Άστρος, 10/01/2019 Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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