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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ:  «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ -  

ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΓΡΟΑΡΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ». 

 

1.   Αληηθείκελν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Έξγσλ  ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ πδξναξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 
αληιηνζηαζίσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδάηηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλεο.  
Ζ δηαρείξηζε ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηνκέαο ησλ 
πδξναξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ν πδξαπιηθφο εμνπιηζκφο ησλ αληιηνζηαζίσλ απαηηεί νξζή – αζθαιή 
– νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη επηζηακέλε – ζπλερή ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 
επεηδή ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. δελ επαξθεί, απαηηείηαη ππνζηήξημε, πνπ ζα 
πξνθχςεη κε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε αλάδνρν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ, ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ. Η παξνύζα παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ζηελ 

ππνζηήξημε γηα ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηωλ πδξναξδεπηηθώλ έξγωλ θαη ηνπ πδξαπιηθνύ 

εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ ηωλ έξγωλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. «Αμηνπνίεζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ 

Γπηηθήο Κξήηεο Φάζε 1Α θαη Φάζε 1Β» θαη «Αμηνπνίεζε πδαηηθνύ δπλακηθνύ λνκνύ 

Ρεζύκλνπ: Γίθηπα θξάγκαηνο Πνηακώλ Ρεζύκλνπ», από έλαλ (1) ηερλίηε ζπληεξεηή – 

ζπγθνιιεηή, δύν (2) ηερλίηεο πδξαπιηθνύο θαη έλα (1) πδξνλνκέα, πιήξνπο απαζρόιεζεο 

γηα 11 κήλεο. Ζ ιεηηνπξγία – ζπληήξεζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ 
πδξναξδεπηηθψλ έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., δειαδή ηα αληιηνζηάζηα ηξνθνδνζίαο, ηνπο πάζεο 
θχζεσο αγσγνχο (θαηαζιηπηηθνχο, θεληξηθνχο αγσγνχο κεηαθνξάο, δίθηπα δηαλνκήο), ηα φξγαλα 
ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ, ηηο δεμακελέο ησλ έξγσλ, ηνπο απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο, ηα 
ππνζηεξηθηηθά ηερληθά έξγα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληαπνθξίλεηαη εληόο δύν (2) ωξώλ ζηελ 

εληνιή ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη λα επεκβαίλεη ρωξίο θαζπζηεξήζεηο γηα δηάγλωζε ή/θαη 

απνθαηάζηαζε βιάβεο. 

Ο ζθνπόο ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ είλαη ε βειηίωζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο πνηόηεηαο 

εμππεξέηεζεο θαη ε ειάηηωζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηωλ πθηζηακέλωλ πδξναξδεπηηθώλ 

δηθηύωλ θαη ηνπ πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ ηωλ αληιηνζηαζίωλ πνπ ιεηηνπξγεί ν Ο.Α.Κ. Α.Δ.  

Η επζύλε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηωλ έξγωλ (αληιηνζηάζηα θαη δίθηπα - δεμακελέο) 

αλήθεη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ κε 
γλψκνλα ηνλ νηθνλνκηθφηεξν θαη ηερληθά αξηηφηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη κε ηήξεζε φισλ ησλ 
θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.  Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ν 
κφλνο ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή δηεθδηθήζεηο ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
θαη επίζεο, γηα δηεθδηθήζεηο ιφγσ πεξηνπζηαθήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα εγεξζνχλ εμαηηίαο πξάμεσο 
ακέιεηαο, ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ηε εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ 
έξγσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:  
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Α. Όιεο νη εξγαηηθέο δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θ.ι.π.) 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.  
Β. Κάζε εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ επί ηφπνπ, εθ’ φζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ησλ έξγσλ (πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ έξγσλ). Σπρφλ επηζθεπέο ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη ηα έμνδα 
κεηαθνξψλ ησλ πξνο επηζθεπή κεραλεκάησλ βαξχλνπλ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. 
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 
κεηαθνξά ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλσο γηα θαηαινγηζκφ ζηνλ αλάδνρν ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο αληαιιαθηηθψλ, κεηά απφ απηνςία θαη δηαπίζησζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή 
ρξήζε, ακέιεηα ή παξαιείςεηο  ηνπ αλαδφρνπ. Ζ δαπάλε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θαχζηκα Ζ/Ε 
βαξχλεη ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
 
 
 

2. Γεληθέο ππνρξεώζεηο δηαγωληδνκέλωλ 

 

 Σερληθή Έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο,  νξζνχ ζρνιηαζκνχ θαη 
επηζήκαλζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 Καηάξηηζε ρεδίνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο 
ησλ  έξγσλ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Πξνηεηλφκελν νξγαλσηηθφ 
ζρήκα θαη έθζεζε κεζνδνινγίαο. Οξγαλφγξακκα κε πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ έξγσλ θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο (αξηζκφο, εηδηθφηεηεο, αξκνδηφηεηεο). Σξφπνο 
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ.  

 Σερληθή ζηήξημε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 
Πιεξφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο ηεο παξνρήο ηωλ ππεξεζηώλ απηώλ ππνρξενύηαη ζε: 

 Τπνβνιή πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ηνπ έξγνπ. 

 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγηθή 
πνξεία ησλ έξγσλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έγθαηξεο επέκβαζεο θαη απνηξνπήο θαζπζηεξήζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνρήο ππεξεζίαο.  

 Μέξηκλα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηωλ εγθεθξηκέλωλ πεξηβαιινληηθώλ όξωλ ησλ έξγσλ. 
ρεδηαζκφ ηεο βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 Δληνπηζκφ θαη επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ κε βάζε ηηο εηδηθέο επηηφπηεο ζπλζήθεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ θαη πφξσλ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ, κέζσ θξηηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
θαη πθηζηακέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ. 

 Καηάξηηζε ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαζώο θαη Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη 

Τγείαο (Φ.Α.Τ.), γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.,  κε φια 
ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

 Σήξεζε Ζκεξεζίνπ Ζκεξνινγίνπ Δξγαζηψλ – Βηβιίν Λεηηνπξγίαο, Πξνιεπηηθήο θαη Σαθηηθήο 
πληήξεζεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ αλά εβδνκάδα ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.  

 Δβδνκαδηαία ππνβνιή ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε, 
ησλ σξψλ εξγαζίαο, ηνπ ηνκέα απαζρφιεζεο ηνπο, ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ. 

 Τπνβνιή εμακεληαίαο έθζεζεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηειηθήο έθζεζεο 
ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 Τπνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ, φηαλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ην απαηηεί 

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα ή βιάβε ησλ έξγσλ, 
θαζψο θαη γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα πνπ ζα εθδεισζεί. 
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 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε ζθνπφ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα έξγα. 
 
 

3. Δθηέιεζε ύκβαζεο, Όξγαλα θαη Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ 
έξγσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

Σν ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλήθνπλ 
ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ βαξχλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο, ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 
service, Κ.Σ.Δ.Ο., θφξνη θαη ηέιε νρεκάησλ. 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα ή νρήκαηα) ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν 
πξνθχςεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ 
ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. νθείιεη 
ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν αληίζηνηρν κεράλεκα ή φρεκα, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή.  

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ έλαληη ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί θαη’ 
εληνιή ηνπ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα 
ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 
χκβαζε.  

Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίωζεο φηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν 

ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ 
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. Ο ρξφλνο γλσκνδφηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο. 

Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνηείλεηαη απηή.  

 

 
 

4. Μέζα θαη Πξνζωπηθό    
 

Ο Γηαγωληδόκελνο νθείιεη λα απνδείμεη όηη δηαζέηεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, όιν ην 

απαηηνύκελν πξνζωπηθό - ειάρηζηνο αξηζκόο ηεζζάξωλ (4) αηόκωλ.  

Σν ειάρηζηα απαηηνχκελν ηερληθφ πξνζσπηθφ αλά εηδηθφηεηα είλαη: 

1. Έλαο (1) ηερλίηεο ζπληεξεηήο - ζπγθνιιεηήο Γ.Δ., κε εκπεηξία 20 εηώλ ζε παξόκνην 

αληηθείκελν, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα 11 κήλεο.   

2. Έλαο (1) ηερλίηεο πδξαπιηθόο – ζπληεξεηήο Γ.Δ., κε εκπεηξία 15 εηώλ ζε παξόκνην 

αληηθείκελν, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα 11 κήλεο. 

3. Έλαο (1) ηερλίηεο πδξαπιηθόο – ζπληεξεηήο Γ.Δ., κε εκπεηξία 5 εηώλ ζε παξόκνην 

αληηθείκελν, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα 11 κήλεο. 

4. Έλαο (1) πδξνλνκέαο Τ.Δ., κε εκπεηξία 5 εηώλ ζε παξόκνην αληηθείκελν, πιήξνπο 

απαζρόιεζεο, γηα 11 κήλεο. 
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Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηνλ Ο.Α.Κ. 
Α.Δ. πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί νλνκαζηηθά 
αλά δξαζηεξηφηεηα, ζπλνδεπφκελν θαη απφ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

Ο Δξγνδφηεο ζα ζπκθσλήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ππφςε πίλαθα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα εθαξκφζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο απμάλνληαο, κεηψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο ην πξνηεηλφκελν 
πξνζσπηθφ θαη’ αξηζκφ, θαηεγνξία, εηδηθφηεηα θ.ιπ. Πέξα φκσο απφ ηα αλσηέξσ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε απηνχ θξίζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δεηήζεη πξφζζεην πξνζσπηθφ 
νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη εκπεηξίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εχινγν ρξφλν λα ην 
δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζζεην 
πξνζσπηθφ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αξρηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα θαιπθζεί κέζσ πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
λφκνπ.  

Ζ γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Αλαδφρνπ (γξακκαηέαο, ρεηξηζηήο Ζ/Τ) 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζηειερψλεηαη απφ επηζηήκνλεο πνπ 
ζα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ 
φπσο νηθνλνκνιφγνπο, ινγηζηέο, εξγνδεγνχο, ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο, ηερλίηεο – 
ζπληεξεηέο νρεκάησλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ, πεξηβαιινληνιφγν θαη νη νπνίνη ζα 
δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο.  

Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη νπνηνλδήπνηε 
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 
απαζρνιείηαη. Ζ αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξφζιεςεο λένπ ηερλίηε, ν Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηελ 
αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Κάζε λέν 
πξφζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα 
ην ηζηνξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ δηθαηνινγείηαη απαζρφιεζε γηα 
ελεκέξσζή ηνπ. 

 

 

5. Δξγαζίεο Λεηηνπξγίαο θαη Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πδξαπιηθώλ έξγωλ (αληιηνζηαζίωλ, 

θξαγκάηωλ, ηαρπδηπιηζηεξίνπ θιπ) 

 

Α)  Ζ ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ εμνπιηζκνχ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ (δηθηχσλ, αληιηνζηαζίσλ θιπ) αιιά θαη ηνπ 
ηπρφλ εθεδξηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ θαη κε γλήζηα 
εμαξηήκαηα.  

Β).  Βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ (δηθηχσλ, αληιηνζηαζίσλ θιπ) 
ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζηνλ εξγνδφηε θαη ζα απνθαζίζηαληαη ακέζσο  

Γ)  Ο έιεγρνο ησλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, 
ζηε κέηξεζε ησλ παξνρψλ, ζηε κέηξεζε ησλ πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο, ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 
νξγάλσλ ησλ δηθηχσλ: αεξεμαγσγψλ, δηθιίδσλ, αληηπιεγκαηηθψλ βαλψλ, θινηεξνβαιβίδσλ, 
πδξνκέηξσλ θεληξηθψλ θαη πδξνκέηξσλ θαηαλαισηψλ. ηελ δηεξεχλεζε ηπρφλ παξάλνκσλ 
ζπλδέζεσλ, ζηε ζηεγαλφηεηα ησλ δεμακελψλ, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θξεαηίσλ. ηνλ ζπλερή 
έιεγρν δηαξξνψλ θαη ζηελ άκεζε επέκβαζε απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ζε αγσγνχο, ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλφλεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

Γ) Δξγαζίεο πληήξεζεο Αληιηνζηαζίσλ (δηθιίδεο, ζσιελψζεηο, αεξνεμαγσγνί, θ.ιπ.). 
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Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
κεραλεκάησλ. 

 

                                                                      Υαληά , Μάτνο 2016 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
Ο Γ/ΝΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ 

& ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
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