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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΥ 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια 

και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του 

έργου «Προμήθεια  Συστήματος Τηλεμετρίας, Αυτοματισμού  και Ελέγχου Ποιοτικών 

Παραμέτρων στο Δίκτυο Ύδρευσης  του Δήμου Πλατανιά – Στάδιο Α» 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει την Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία" ή "Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου 

που είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ που 

αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την 

κατάρτιση των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει 

για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι 

διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο 

αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο 

δημοσίων έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των 

εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους 

εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία 

μεταξύ  της Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΒΑ και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 

παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 

εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα 

από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

3.1. Όλες οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 

έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη.  

Με εξαίρεση τις διευκρινίσεις που θα δοθούν γραπτά από την ΔΕΥΑΒΑ, ούτε η Υπηρεσία 

ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να επεξηγήσει στους διαγωνιζόμενους ή να 

ερμηνεύσει την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κλπ.. 
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επισκεφθούν κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα 

παρουσία υπαλλήλων της ΔΕΥΑΒΑ ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν 

υποβάλλει την προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

4.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας, με υπαιτιότητα 

του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ανέρχεται 

σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, για κάθε 

εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δε δύναται να υπερβαίνει το 4% 

της συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων. 

Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4. 

4.3 Καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο προμηθευτής από τις δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της εγκατάστασης, ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν 

για τη λειτουργία του συστήματος, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη 

Δημοπρασίας. 

4.4 Κάθε ζημιά που ενδεχόμενα προκαλείται στο σύστημα, στα μηχανήματα, ή στις 

εγκαταστάσεις (εργοτάξια, υδραυλικός εξοπλισμός, αντλίες, όργανα μετρήσεων κλπ.) από 

κακό χειρισμό του εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών ή από άγνοια των τοπικών συνθηκών 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή των δοκιμών ή της δοκιμαστικής 

λειτουργίας από τον προμηθευτή, εκτός ανωτέρας βίας, βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος 

είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

4.5 Με την επιφύλαξη αντιθέτων αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, η ευθύνη του αναδόχου 

ανεξαρτήτως νομικής βάσης περιορίζεται στις άμεσες θετικές ζημίες ρητά εξαιρουμένων 

εμμέσων και αποθετικών ζημιών. Η ως άνω ευθύνη συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

ποινικών ρητρών περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο στο ύψος του συμβατικού τιμήματος. 

4.6 Ο προμηθευτής κατά τη διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και επιβάλλονται από την 

κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς 

πρόληψης ατυχημάτων. 

4.7 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 

ο προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω 

και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1 Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΒΑ χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης 

σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει επεξηγηματικό 

υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση 

χώρων από την ΔΕΥΑΒΑ, καθώς και με προαπαιτούμενες ενέργειες της ΔΕΥΑΒΑ προς 

διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του 
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συστήματος στο σύνολό του. Η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να συμφωνήσει με το προτεινόμενο 

εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα ή να το απορρίψει. 

5.2 Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι 

υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε 

κανονική λειτουργία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.1 Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει κατά στάδια με την υπογραφή του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση 

για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω προμήθειας. 

6.2 Τα στάδια παραλαβής και πληρωμής είναι:  

1ο Στάδιο 

Κατά την πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία της προμήθειας ο προμηθευτής 

υποχρεούται: 

Α. Να έχει υποβάλλει την τελική γενική διάταξη των εργασιών της προμήθειας με τις 

εξαρτήσεις των διαφόρων μονάδων από ενιαίο σύστημα συντεταγμένων. 

Β. Να υποβάλει την Λίστα Εξοπλισμού Προμήθειας Εγκατάστασης με βάση τις 

προδιαγραφές και τις αυτοψίες στους κατά τόπους Τοπικούς Σταθμούς. 

Γ. Να παραδώσει ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για την προμήθεια, ανεξάρτητα 

και πέρα από την ασφάλιση των μηχανημάτων και των αυτοκινήτων που θα διαθέτει για την 

υλοποίησή της. 

Δ. Να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ –Ένας server, δύο 

πλήρεις clients με οθόνη 21” ο καθένας, έναν φορητό σταθμό/υπολογιστή (ΦΣΕ), UPS, 

εκτυπωτή, Οθόνες προβολής με τις βάσεις τους, τις άδεις χρήσης των λογισμικών SCADA, 

Διαχείρισης Ενέργειας και λογισμικό  λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων των 

υδρομέτρων) σε χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. 

Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

2ο Στάδιο 

Με την παράδοση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσίας θα 

συνταχθεί πρωτόκολλο καταρχήν παραλαβής του προμηθευθέντος  εξοπλισμού. Θα 

συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 70% του αντίτιμου του συνόλου του 

προμηθευθέντος εξοπλισμού. 

A. Με τη σύνδεση τουλάχιστον 3 ΤΣ (οι ΤΣ θα υποδειχθούν από την ΔΕΥΑΒΑ) θα γίνει η 

καταρχήν παραλαβή του Hardware, του Software (License), του Λογισμικού Εφαρμογής και 

Υπηρεσιών και του υπόλοιπου εξοπλισμού του ΚΣΕ ως εξής: 

Μέσω ειδικής διαδικασίας (Software ή / και Hardware) προσομοίωσης του υπολειπόμενου 

συνόλου των ΤΣΕ και του συνολικά αναμενόμενου φόρτου εργασίας, την οποία θα διαθέσει 

και εγκαταστήσει με ευθύνη του ο προμηθευτής, θα διαπιστωθούν οι λειτουργίες και 

επιδόσεις όλων των μερών του ΚΣΕ καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία και λειτουργία σαν 

σύνολο. 

Θα συνταχθεί πρωτόκολλο καταρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισμού, εκτός 

του εγκατασταθέντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του λογισμικού εφαρμογής. 

Θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 20% του αντίτιμου του συνόλου του 

εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 90% του συνόλου των Υπηρεσιών. 
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B. Με την εγκατάσταση κάθε επόμενου ΤΣΕ με όλον τον εξοπλισμό - μετρητικά όργανα, τη 

σύνδεσή τους στο σύστημα, τη διασύνδεση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, την ολοκλήρωση 

όλων των εργασιών που προβλέπονται στην υπόψη θέση την αναγνώρισή του από τον ΚΣΕ 

και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης εντολών θα γίνεται η 

καταρχήν παραλαβή κάθε ΤΣΕ, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται 

λογαριασμός για το 20% του αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 

90% του συνόλου των Υπηρεσιών. 

Αντίστοιχα θα γίνεται η παραλαβή και η σύνταξη λογαριασμών για το σύστημα έξυπνων 

υδρομέτρων. 

3ο Στάδιο 

Μετά την καταρχήν παραλαβή και του τελευταίου ΤΣΕ θα γίνει η καταρχήν παραλαβή του 

Λογισμικών Εφαρμογής (βλέπε Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση), όπως περιγράφεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο και θα συνταχθεί  

λογαριασμός για υπόλοιπο 10% του αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού 

και το υπόλοιπο 10% του συνόλου των Υπηρεσιών. Αντίστοιχα θα γίνεται η παραλαβή και η 

σύνταξη λογαριασμών για το σύστημα έξυπνων υδρομέτρων. 

Με την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία 

αυτού επί εξήντα (60) συνεχείς ημέρες (επί 24ωρου βάσεως) και αφού έχει ολοκληρωθεί η 

προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και οι λοιπές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (πέρας 

δοκιμαστικής λειτουργίας). Ο λογαριασμός που θα το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό 

της σύμβασης. Στο στάδιο αυτό θα ολοκληρωθούν και οι προϋπολογιζόμενες «Γενικές 

Υπηρεσίες» εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας (του 

συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης, εφόσον έχουν 

παραδοθεί οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας. 

4ο Στάδιο 

Μετά το πέρας του ημίσεως χρόνου καλής λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική προσφορά) 

και την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 

συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το 50% της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

5ο Στάδιο 

Μετά τη λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωμένη 

καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο 

πρωτόκολλο και θα επιστραφεί το υπόλοιπο 50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το οποίο 

αποτελεί και εξόφληση του Αναδόχου. 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 

προηγούμενες πληρωμές. 

6.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στη ΔΕΥΑΒΑ κάθε στοιχείο σχετικό με το 

σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή. 

6.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση ότι το σύστημα (ή τα επιμέρους 

τμήματα αυτού) δοκιμάστηκε στο εργοστάσιο και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, τόσο στο 

σύνολό του όσο και κάθε επιμέρους μονάδα χωριστά. 
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6.5 Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή, η ΔΕΥΑΒΑ επιφυλάσσεται 

να ελέγξει το σύστημα κατά την προσωρινή παραλαβή με τη βοήθεια του προμηθευτή. Σε 

περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές, ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει το 

σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το 

σύστημα, είτε η συσκευή εκείνη που κατά τη γνώμη του προμηθευτή προκαλεί απόκλιση. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη συσκευή με 

άλλη μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε 

γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΒΑ η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων 

τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 

υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 

συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την ΔΕΥΑΒΑ με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 

εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά και θα είναι 

κατ' ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους (source) κώδικες και 

όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία 

του λογισμικού των εφαρμογών θα είναι και της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία μπορεί να 

το χρησιμοποιήσει ελεύθερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία στην οποία οφείλει 

κατά την περίοδο αυτής να λειτουργεί το σύστημα επί 24ώρου βάσεως και να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 

που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

Επιπλέον, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 

σύμφωνα με την Τεχνική του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το 

προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος. 

Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας  

 

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπές ή βανδαλισμούς, βλάβες 

από τη χρήση,  εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του εξοπλισμού, καθώς  και για 

βλάβες που θα προκύψουν από λόγους ανωτέρας βίας.  
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ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

10.1 Η ΔΕΥΑΒΑ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή 

των τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική 

παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται 

αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και τη διεύθυνση της Εταιρίας κατά τη 

διάρκεια των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 

αυτό. Όλες οι διαδικασίες αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο 

Μηχανικό της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές 

περιλαμβάνουν: 

1. Αναγνώριση συστήματος 

1. Επιβεβαίωση απεικόνισης και αναγνώριση στο λογισμικό τηλεπαρακολούθησης του 

συνόλου του εξοπλισμού. 

2. Έλεγχος ότι το σύνολο του εξοπλισμού είναι σε ενεργή σύνδεση με τον ελεγκτή. 

3. Έλεγχος μιμικών διαγραμμάτων, παραθύρων ελέγχου και screen navigation. 

4. Έλεγχος δυναμικών αντικειμένων, παρουσίαση διακριτών δυναμικών καταστάσεων 

 (πχ χρώμα ενός αντικειμένου ανάλογα με το status του).  

5. Έλεγχος προσβασιμότητας σε χειρισμούς, παραμετροποίηση, εντολές. 

2. Τοπικός έλεγχος  

1. Έλεγχος όλων των κρίσιμων σημάτων λειτουργίας καθώς και των τιμών μετρητικού 

εξοπλισμού.  

2. Τοπική εκτέλεση λειτουργιών. 

3. Έλεγχος της λειτουργίας με αποστολή των αντίστοιχων δεδομένων από το 

λογισμικό τηλεπαρακολούθησης.  

4. Μέτρηση χρόνου κύκλου επικοινωνίας. Ανάλογα με την επικοινωνιακή λύση και 

άλλες παραμέτρους ενδέχεται να υπάρχουν 2 ή περισσότερα επίπεδα 

προτεραιότητας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται για όλα τα επίπεδα. Οι μετρήσεις θα 

πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες  

3. Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 

1. Έλεγχος αναγνώρισης και καταγραφής μηνυμάτων και συναγερμών καθώς και 

διαδικασίας αναγνώρισης 

2. Έλεγχος καταγραφής μετρούμενων μεγεθών (καμπύλες, πίνακες κτλ.). 

3. Έλεγχος αποθήκευσης μεγεθών και συμβάντων καθώς και της διαχείρισης αυτών 

(εξαγωγή σε αρχεία, εκτυπώσεις κοκ). 

4. Έλεγχος επιπέδων πρόσβασης χειριστών. 

5. Έλεγχος διάρκειας καταγραφής βάσης δεδομένων. 

6. Έλεγχος διαδικασίας κλεισίματος και επανεκκίνησης συστήματος. 

7. Διαδικασία δημιουργίας  αρχείων (image, backup). 

4. Έλεγχος τεκμηρίωσης 
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1. Ύπαρξη εγχειριδίου στο οποίο περιγράφεται σαφώς το σύστημα καθώς και βασικές 

διαδικασίας αναγνώρισης και αντιμετώπισης σφαλμάτων 

2. Έλεγχος δυνατότητας χειριστών να λειτουργήσουν το σύστημα 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο . ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

13.1 Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και θα έχει 

έναν ικανό επικεφαλής που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε 

παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την ΔΕΥΑΒΑ. Ο επικεφαλής αυτός δεν θα 

αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑΒΑ. Ο επικεφαλής θα είναι υπό τον συνεχή 

έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους 

του έργου, όπως θα συμφωνηθεί με τους αρμόδιους της ΔΕΥΑΒΑ, κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της προμήθειας και θα συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

13.2 Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση 

και έλεγχο της προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

13.3 Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την ΔΕΥΑΒΑ όταν τελειώνει κάθε μέρος της 

προμήθειας και όταν τελειώσει όλη η προμήθεια. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους 

παρουσία των αρμοδίων της ΔΕΥΑΒΑ και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της 

προμήθειας, καθώς και για όλη την προμήθεια και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό 

και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

13.4 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

13.5 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 

για την ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με 

τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΠΡΟΤΥΠΑ 

Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων (BSI) 

ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) 

ή την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή 

Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). 

Αν ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 

κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της ΔΕΥΑΒΑ. Ο Προμηθευτής θα 

δίνει, αν του ζητηθεί, κάθε κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους 

ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί 

να επηρεαστούν από την εκτέλεση της προμήθειας. Στην προσφορά πρέπει να έχει 

συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των 

ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την ΔΕΥΑΒΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο:. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης, ώστε η ΔΕΥΑΒΑ να μπορεί να πάρει όλες τις 



 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
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αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με την 

εκτελούμενη προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ είναι σε συνεχή 

λειτουργία, ο προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις του στις 

εγκαταστάσεις που λειτουργούν, ώστε να περιοριστούν οι διακοπές λειτουργίας. Για το λόγο 

αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν διακοπή εγκαταστάσεων που λειτουργούν, θα 

γίνονται, με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και μετά από προειδοποίηση της 

ΔΕΥΑΒΑ μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την επέμβαση. Είναι πιθανόν να συμφωνηθούν και 

ορισμένες μεταμεσονύκτιες ώρες επέμβασης για την μείωση της όχλησης των καταναλωτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο . ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Μέχρι να τεθεί ολόκληρη η προμήθεια σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που 

έχει προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε 

αποθήκες της ΔΕΥΑΒΑ, μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα 

εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της προμήθειας θα 

πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κλπ.) 

σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του 

συστήματος στην ΔΕΥΑΒΑ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην ΔΕΥΑΒΑ και 

αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 
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