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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και 

θα έχει έναν ικανό επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει 

εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού 

του Αναδόχου, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους του έργου, όπως θα 

συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια υλοποίησης της 

προμήθειας και θα συμμετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει το κατάλληλο εργατικό  δυναμικό για την εγκατάσταση και 

έλεγχο του έργου, ειδικευμένο και ανειδίκευτο. 

Ο  Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγγράφως  την Επιβλέπουσα Υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε 

μέρος της εγκατάστασης και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει  

ελέγχους παρουσία του μηχανικού, για κάθε μέρος του έργου καθώς και για όλο το 

έργο. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά 

την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης  θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που 

χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

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

για την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με 

τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια/ εγκατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται 

να μην θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει από τους 

χώρους εργασίας αμέσως κάθε άτομο που απασχολείται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα 

και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται ή που κατά την γνώμη 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους 

υγιεινής για το προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή 

άχρηστων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή 

μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στην Υπηρεσία ή των 

παρακειμένων ιδιοκτησιών. 



«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες 
του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) - Σελίδα 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ. 

Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες σε εμφανή 

σημεία, ώστε να πληροφορεί για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θα του καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία. Ο Ανάδοχος  δεν θα 

χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους του έργου ή μέρος των εγκαταστάσεων για 

τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας.Ε 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που γίνονται για κατασκευαστικούς ή 

άλλους λόγους, θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους κανονισμούς του 

ΙΕΕE. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ 

Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής 

και να εκτελούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε 

αντιστοιχία με αυτά που περιγράφονται στο κείμενο αυτό, ή τα αντίστοιχα σχέδια . 

Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές εκτός αν περιγράφεται αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα 

αντίστοιχα σχέδια. 

Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για το 

έργο. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση  και να ακολουθούν τους 

ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής και η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για όποια 

καταστροφή συμβεί στα υλικά που αποθηκεύονται στην ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη κ.λ.π. 
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Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να 

παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα. 

Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα 

πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε ειδικά 

κατασκευασμένα ράφια. 

Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή 

καλύμματα μέχρι την χρήση τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα 

ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, στεγνά και σε καλή κατάσταση. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών. 

Ότι υλικό χρησιμοποιείται θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό να 

αναφέρεται  εγγράφως  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Υλικό που περισσεύει θα πρέπει 

να παραδίδεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Μηχανικό με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό που 

θα απαιτήσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα σχέδια 

(ηλεκτρολογικά κλπ) για  έγκριση πριν την τοποθέτηση του εξοπλισμού .  

Όταν τα σχέδια του Αναδόχου δεν εγκρίνονται, θα πρέπει να υποβάλλονται  νέα  σχέδια 

μέσα σε δύο εβδομάδες, διορθωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν 

πρέπει να λαμβάνεται ως έκφραση γνώμης ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, 

αντοχής κ.λ.π. του εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις 

του σε σχέση με την σύμβαση. 

Μετά την έγκριση ο Ανάδοχος  θα πρέπει να παραδώσει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

τρία αντίτυπα των σχεδίων για χρήση σαν συμβατικά σχέδια, μέσα σε δύο εβδομάδες. 

Όταν το έργο παραδοθεί ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που 

αναφέρονται στον κατάλογο Σχεδίων και αυτά θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την 

πραγματική εγκατάσταση συστήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον 

τόπο του έργου, το υλικό πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, 

σκουριά και άλλες φθορές. Ο Ανάδοχος  θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα των 

υλικών έτσι ώστε να φθάσουν στο χώρο του έργου σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα 

πρέπει να πακετάρονται έτσι ώστε να αντέχουν κακή μεταχείριση στη μεταφορά και να 

μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 

Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά 

σημεία του έργου. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, 

λίστα με το τι περιέχουν και να έχουν αριθμηθεί έτσι ώστε να μπορούν να 

αναγνωρισθούν με βάση μια γενική λίστα πακέτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα 

υλοποίησης. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από τη στιγμή που ορίζει το 

πρόγραμμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, θα πρέπει να αποθηκεύεται 

εκτός των χώρων του έργου μέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα 

αποθήκευσης θα πληρώνονται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να αναφέρει 

στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο 

παράδοσης. Η φορτοεκφόρτωση  των υλικών γίνεται με είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες εκτός αν 

γίνει διαφορετική συμφωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Όλα τα υλικά εξαρτήματα 

κ.λ.π. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα τρόπο. Τα άχρηστα 

υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Ανάδοχος πρέπει 

να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα εργαλεία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κάθε παραλαβή υλικών πρέπει να έχει πάνω τους (σε κάθε υλικό ή σε κάθε παρτίδα) 

μια πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να αναγράφει στα Ελληνικά τουλάχιστον τις εξής 

πληροφορίες: 

 Όνομα κατασκευαστή. 

 Περιγραφή αντικειμένου. 
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 Κωδικό προϊόντος. 

 Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο. 

Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους 

πρέπει να έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις κ.λ.π. 

πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένες για εύκολη συντήρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα 

χρησιμοποιηθούν να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα έτσι ώστε να 

ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. 

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των 

κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, να έχουν περαστεί με 

αντισκωριακό υγρό  και να έχουν ψεκαστεί με άλλες δύο στρώσεις χρώματος, σε 

χρώμα που θα συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Αν κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας ελέγχου 

και της ημέρας παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα 

αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή θα  αλλαχθεί με καινούργιο. 

Μικρές  χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου 

με σύμφωνη γνώμη  της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΔΟΚΙΜΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Οι γενικοί όροι που αφορούν εργοστασιακές και επί τόπου δοκιμές θα ισχύουν, εκτός  

αν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις δοκιμές που απαιτούνται  και θα πρέπει να 

ειδοποιεί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των 

υλικών και των τεχνικών που θα απαιτηθούν. 

Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει 

να ακολουθεί τις διαδικασίες που θα υποδειχθούν από τον Υπεύθυνο Μηχανικό της 

Υπηρεσίας.  
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Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τις δοκιμές, θα επανελεγχθεί μετά από λογική χρονική 

προθεσμία και ότι τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από τα 

χρήματα που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος. 

Αν ο Μηχανικός δεν παρίσταται σε κάποια δοκιμή, ο Ανάδοχος  θα πρέπει να κάνει 

έλεγχο σε συνθήκες  ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο. 

Όλες οι δοκιμές  θα γίνουν από τον Ανάδοχος ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ευθύνη 

και έξοδα του Αναδόχου. 

Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θέλει 

να παρευρεθεί στους ελέγχους, θα συμφωνηθεί ημερομηνία κοινά αποδεκτή. 

Το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν το δυνατόν με τις 

τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα αποδείξει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την ακρίβεια των οργάνων 

μετρήσεως, θα πρέπει να έχει αποτελέσματα εργοστασιακής βαθμονόμησης. 

Όταν γίνονται οι δοκιμές  αν υπάρξει κάποια αμφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων 

θα ξαναβαθμονομηθούν από τον Ανάδοχο  ή θα πρέπει να υπολογισθεί το εύρος 

σφάλματος του κατασκευαστή στις μετρήσεις. 

Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν 

στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Αν χρειαστεί ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου και εξοπλισμού που θα 

περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης του εξοπλισμού. 

Στο χώρο του έργου θα γίνουν οι δοκιμές από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Όλα τα υλικά 

εργαλεία και τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο. 

Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν 

την αρχή της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για να αποδεχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο 

εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο του έργου. 

Θα κρατηθούν αρχεία για όλες τις δοκιμές. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα 

αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. Όταν 

ολοκληρώνεται κάθε δοκιμή  με την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα 

υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου  το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμής. Σε δοκιμές  που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα  

υπογράφει ο Υπεύθυνος Μηχανικός Δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του 

Αναδόχου. 

Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν δεμένα αντίγραφα των 

αποτελεσμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Επαρκή ανταλλακτικά τα οποία θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες για χρήση έως την 

Οριστική παραλαβή της πράξης. 

Τα ανταλλακτικά αυτά θα είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και πλήρως ανταλλάξιμα με 

τα τμήματα εκείνα που καλούνται να αντικαταστήσουν. Θα είναι χαρακτηρισμένα με την 

περιγραφή και τον σκοπό του και θα βρίσκονται πακεταρισμένα κατάλληλα τα οποία θα 

πρέπει να μαρκάρονται με το ακριβές περιεχόμενό τους και το σκοπό για τον οποίο 

αποτελούν ανταλλακτικά.  

Στην περίπτωση όπου περισσότερα από ένα ανταλλακτικά βρίσκονται συσκευασμένα 

στην ίδια συσκευασία τότε θα πρέπει να υπάρχει έξω από την συσκευασία  και μία 

λεπτομερής λίστα αυτών στο εξωτερικό της. 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο:  ΑΡΧΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά  την προμήθεια όλων των 

αναλώσιμων υλικών για το παρεχόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του 

συστήματος. Τα υλικά αυτά θα προστεθούν σε εκείνα που έχουν προβλεφθεί για 

σκοπούς προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά κάθε επιτάχυνση εργασίας ή 

εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα που τυχόν απαιτηθεί , ώστε να διασφαλισθεί ότι όλο 

το σύστημα θα είναι τελείως έτοιμο προς λειτουργία την συμβατική ημερομηνία. 

Ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για 

κάθε ένα από τα τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία και θα ελεγχθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι παρακάτω όροι για τους Προμηθευτές είναι πρόσθετοι στους Γενικούς όρους της 

Σύμβασης των οποίων θα αποτελούν μέρος:  

19.1 Υπεργολάβος Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου 

από τα Συμβατικά Τεύχη για κάθε υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου 

μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις έως ότου γίνει δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο 

κύριος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλους τους υπεργολάβους σε όλα τα θέματα. 
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19.2 Τοπικές Αρχές Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών 

συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού και αερίου πρέπει να ληφθούν για όλα τα 

θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να πληρωθούν από τον 

Ανάδοχο. 

19.3 Διασύνδεση με υπάρχουσες Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει άδεια 

χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με τον  Υπεύθυνο Μηχανικό το 

χρονοδιάγραμμα χρήσης. Εφ’ όσον ο Υπεύθυνος Μηχανικός συμφωνήσει οι εργασίες 

σύνδεσης θα γίνουν από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα ελέγξει αυτές τις συνδέσεις 

πριν αυτές χρησιμοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτές. Ο Ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και ενός σημείου τροφοδοσίας 

στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προμήθειας νερού, 

ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα  κ.λ.π  για χρήση από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

19.4 Ασφάλεια Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του 

ιδίου και των υπαλλήλων των υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω 

υπάλληλοι συμπεριφέρονται σύμφωνα με ένα λογικό και επαγγελματικό τρόπο ο 

οποίος θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και πρόκληση τραυματισμού σε 

άτομα ή ζημία σε ιδιοκτησία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και 

κώδικες λειτουργίας που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο 

που ανήκει στους υπεργολάβους του και το έργο που καλύπτεται από το Συμβόλαιο και 

επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που 

θα του υποδείξει ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας. Κατά την εργασία του στους 

χώρους ευθύνης της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

κανόνες ασφαλείας που θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποδείξει ένα μέλος από το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο 

θα ασχολείται με θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το όνομά του. Ο υπεύθυνος ασφαλείας  μπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο 

κατά περιόδους. 

Ο Αρμόδιος Μηχανικός της Υπηρεσίας θα πληροφορήσει τον υπεύθυνο ασφαλείας για 

οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ασφαλείας  βρίσκονται σε ισχύ . 

Ο  υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει επίσης για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά τον Υπεύθυνο Μηχανικό της Υπηρεσίας ενήμερο για 

οποιεσδήποτε εργασίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του 

προσωπικού της Υπηρεσίας ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Αναδόχου  πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες 

ασφαλείας οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε να είναι 



«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες 
του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) - Σελίδα 10 

προστατευμένο από κινδύνους που είναι πιθανοί στο εργοτάξιο το οποίο ανήκει στην 

Υπηρεσία. 

19.5 Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία 

ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας δηλαδή δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, 

συσκευές αναπνοής κ.λ.π με σκοπό την είσοδο σε περιορισμένους χώρους, εργαλεία 

και άλλο εξοπλισμό αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου, εκτός εάν γίνουν άλλες 

ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και χρήση τους. Όπου 

ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Προμηθευτής πρέπει να 

διαθέτει ένα πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου, και είναι υποχρεωμένος να το 

παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. Κάθε τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται σε 

οποιαδήποτε στιγμή από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή 

εξοπλισμό της Υπηρεσίας χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Μηχανικό της 

Υπηρεσίας και είναι υπεύθυνος για  την ασφαλή  χρήση του. 

19.6 Τραυματισμοί Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

όλους τους τραυματισμούς κατά την παραμονή στους χώρους της Υπηρεσίας και τυχόν 

απουσίες προσωπικού εξαιτίας αυτών. 

19.7 Υλικό Ασφαλείας Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, 

αναπνευστικό υλικό, είναι σημειωμένα με ειδικές επιγραφές. Ο Ανάδοχος δεν θα 

εμποδίζει την χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε ζημιά στα υλικά στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

19.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά 

απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα δοχεία και η χρήση των υγρών 

αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριμένες από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

19.9 Εμπόδια στην Πρόσβαση Ο Ανάδοχος  δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση 

ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια χωρίς την γραπτή άδεια από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

19.10 Κύλινδροι Αερίου Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους 

πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια χωρίς άδεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Όποτε 

τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται 

όρθιοι όποτε αυτό είναι δυνατό. 

19.11 Πρόσβαση από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος  και το προσωπικό του θα πρέπει 

να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους 

αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από του Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

19.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους Το προσωπικό του Αναδόχου  δεν θα μπαίνει 

σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, containers, κ.λ.π, χωρίς έγγραφη  άδεια της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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19.13 Φωτιές Ο Ανάδοχος δεν  πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση 

χωρίς έγγραφη άδεια  της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος επίσης  θα πρέπει 

να φροντίσει για την ύπαρξη  πυροσβεστήρων  κοντά σε χώρους όπου υπάρχει η 

πιθανότητα πυρκαγιάς. 

19.14 Ρύπανση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν 

την διάθεση ρυπάνσεως στο έδαφος, υπέδαφος, ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση 

άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα αναφέρονται 

στις επόμενες παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόμενα στην 

παράγραφο αυτή. 

19.15 Καθαριότητα χώρου Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα άχρηστα υλικά θα 

πρέπει να απομακρύνονται καθώς εξελίσσεται το έργο και τα υλικά για απομάκρυνση 

θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που θα υποδειχθούν ως χώροι απορριμμάτων 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το 

χώρο με επιβάρυνση του Αναδόχου. 

19.16 Υπερχείλιση Υγρών Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων 

πρέπει να αποτρέπεται και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

19.17 Λάσπες στους δρόμους Ο Ανάδοχος  δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους, 

μέσα ή έξω από τους χώρους εργασίας. Θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις 

λάσπες.   

Πάρος Νοέμβριος  2019  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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