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ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
1. Γενικοί Όροι
Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνύο όξνπο ηνπ έξγνπ θαη απνηειεί αλαπόζπαζην θαη νπζηώδεο κέξνο ηεο ύκβαζεο.
Αληηθείκελν ηεο Σ..Τ. είλαη:
*

Η πεξηγξαθή ησλ γεληθώλ όξσλ ηνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

*

Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ.

*

Ο έιεγρνο ησλ πξνζθνκηδόκελσλ εηδώλ θαη πιηθώλ ζην έξγν.

*

Σα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

*

Οη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ.

*

Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εξγνδόηε.

*

Οη δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

*

Σα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο.

*

Η ζύλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο.

*

Οη εηδηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ.
2. Όροι καηαζκεσής ηοσ έργοσ
Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη ζύκθσλνο κε:
α.

Σνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε θαηεγνξία.

β.

Σνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο γηα θάζε κεράλεκα, ζπζθεπή θαη

όξγαλν, πνπ είλαη πξνέιεπζεο εμσηεξηθνύ θαη δελ ππάξρνπλ ζε ηζρύ επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο.
γ.

Σνπο Γεξκαληθνύο θαλνληζκνύο DIN, ηνπο βξεηαληθνύο θαλνληζκνύο BS ή ηνπο Ακεξη-

θάληθνπο ANSI πνπ ηζρύνπλ, όπνπ δελ θαιύπηνληαη από ειιεληθνύο θαλνληζκνύο
δ.

Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηεύρε ηεο κειέηεο.

ε.

Σνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εκπεηξίαο θαη ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.

ζη.

Σηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ θάζε κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο θαη νξγάλνπ.

3. Έλεγτος ηων προζκομιζόμενων ειδών και σλικών ζηο έργο
Ιζρύνπλ ηα παξαθάησ:
o Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνλ Αλάδνρν ζην εξγνηάμην γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζα είλαη θαηλνύξγηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.
o Η επίβιεςε έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη, λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην από ηνλ Αλάδνρν θαη δελ πιεξνύλ ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
o Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο
πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ, ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη λα απνκαθξύλεη από ην εξγνηάμην, κεηά από εληνιή ηεο επίβιεςεο, εθείλα πνπ ζα απνδεηρζνύλ
όηη δελ είλαη ηα ζπκβαηηθά νξηδόκελα.
o Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληάμεη πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
4. Εκπαίδεσζη προζωπικού ζηον τειριζμό και ζσνηήρηζη ηων εγκαηαζηάζεων
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό γηα λα κάζεη ζην αξκόδην πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ Πάξνπ ή ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Π. πνπ ζα νξηζζεί, ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε.

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο
θαζώο θαη ζε απηήλ εδώ ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο
ζεσξνύληαη όηη πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδα ηνπ έξγνπ.
5. Δοκιμές ηων εγκαηαζηάζεων
ην πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ πνπ ζα ππνβιεζεί από ηνλ αλάδνρν ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνύκελεο δνθηκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαη θάζε εηδηθό ή όρη όξγαλν, ζπζθεπή θαη δηάηαμε. Η εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηηο δνθηκέο πξόζζεησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ ζε θαύζηκα, ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη λεξό βαξύλνπλ ηνλ Εξγνδόηε.
6. Σετνικές Προδιαγραθές
ην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
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