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Άρθρο 1 

 
Σχέδια και οδηγίες 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παρέλαβε τα κάτωθι και ότι τα βρήκε πλήρη, σαφή και σε 

απόλυτη τάξη. 

 
1. Βασικά στοιχεία μελέτης  βοηθητικών θαλάσσιων γεωφυσικών εργασιών στον κόλπο 

Καλλονής Λέσβου. 

 

2. Σχέδιο 37091-00-01-_01   -  Οριζοντιογραφία διασύνδεσης. 

 

3 Σχέδιο Πυραμίδας επισήμανσης  

 

4 Τεχνική Περιγραφή  Υποβρυχίου καλωδίου ισχύος 20 kV με μόνωση X-LPE καθώς και 

των εξαρτημάτων αυτών. 

 

Επισημαίνεται ότι η μελέτη της Υ/Β διασύνδεσης και τα συνημμένα σ΄ αυτή σχέδια 

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ και απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίησή 

τους χωρίς την έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 
Άρθρο 2 

 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του άρθρου 5 των Γενικών Όρων, οι 

εργασίες της Εργολαβίας αυτής θα παρακολουθούνται σαν Eπιβλέπουσα Υπηρεσία, 

από τον Τομέα Καλωδιακών Γραμμών ΜΤ, της Διευθύνσεως  Ειδικών Εγκαταστάσεων 

Δικτύου (ΔΕΕΔ) που έχει γραφεία στην Λεωφ. Αθηνών 72 στο Ν. Φάληρο. 

  

2. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο Διευθυντή της ΔΕΕΔ του ΔΕΔΔΗΕ, στον οποίο 

υπάγεται ο παραπάνω Τομέας, ως Προϊσταμένη Υπηρεσία.   



 

 

 

3. Σ’ όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την εταιρεία, είναι 

υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές 

εργασίες «Εντεταλμένο Μηχανικό» της εταιρείας, ο οποίος θα του γνωστοποιηθεί 

εγγράφως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

4. Γενικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ 

και τις αρμοδιότητες των οργάνων της με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές 

ρυθμίσεις της και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του κοινοποιεί η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 3 
 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων με τις παρακάτω 

συμπληρώσεις: 

 

1. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται 

και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος 
διπλωματούχου Μηχ/γου ή Ηλ/γου ή Τοπογράφου Μηχανικού. 

 

2. Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από την Εταιρεία του υπόψη Μηχανικού, ο Ανάδοχος 

πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία όλες τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του 

προτεινόμενου Μηχανικού. 

Η Εταιρεία μπορεί ν' αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόμενο Επιβλέποντα Μηχανικό εάν 

κατά τη γνώμη της αυτός δεν έχει τ' ανάλογα προσόντα και την απαιτούμενη πείρα ή 

αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλος ν' αναλάβει τη θέση αυτή. 

 

 Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από 

τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων 

καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", 

όπως ισχύει (Ν 3850/2010), την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για την 

αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για  το οποίο σε περίπτωση που τυχόν 

συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ  ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την 

εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο 
"Επιβλέπων Μηχανικός" του. 

 

3. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα 

Μηχανικού" του Αναδόχου με κατάθεση στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων  

Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

Υπηρεσίας) με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων 

Μηχανικός" αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των 

εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης 

αυτής. 

 



 

 

Συγχρόνως θα υποβάλλεται πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) 

μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού", καθώς και 

νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου του και της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος που κατέχει. 

 

4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι με βάση την παρούσα Σύμβαση εξουσιοδοτημένος, να 

ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία του έργου σε σχέση με όλα τα 

θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεσή τους περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης 

του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των Έργων. 

 

5. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να ευρίσκεται στην περιοχή που εκτελούνται τα 

έργα της Σύμβασης όλες τις ημέρες που εκτελείται εργασία. 

 

 

 

 

Άρθρο 4 
 

Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι 
 
Επί πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 8 παραγρ. 4 των Γενικών Όρων ο Ανάδοχος σε 

περίπτωση αντικατάστασης του αναφερόμενου στη Σύμβαση υπεργολάβου υποχρεούται 

μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των σχετικών 

εργασιών, να υποβάλλει προς έγκριση τους υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει τελικά 

για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα για τον Υπεργολάβο των εργασιών μεταφοράς 

και πόντισης θα πρέπει να υποβληθούν βεβαιώσεις εμπειρίας, κατάλογοι και περιγραφικό 

υλικό που παρέχει γενικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης θα υποβληθεί 

πίνακας με την αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού του πλωτού μέσου και των σκαφών 

υποστήριξης αυτού, ιδιαιτέρως σε όσα αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ» (παράγρ. Β.1.). 

 
 
 

Άρθρο 5 

 
Μηχανήματα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις - Δοκιμές 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 18 και 27 των Γενικών Όρων και των 

αναγραφομένων στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. 

 



 

 

 

Άρθρο 6 
 

Όροι εκτέλεσης των εργασιών 
 
1. Η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιείται από πλωτό μέσο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

 

2. Αν το πλωτό μέσο πόντισης βρίσκεται στον τόπο του έργου και σημειωθούν 

καθυστερήσεις που οφείλονται σε ευθύνη του Αναδόχου (π.χ. ανεπιτυχής 

προγραμματισμός), είτε σε βλάβες του εξοπλισμού του Αναδόχου, είτε σε ανωτέρα βία, 

δεν θα καταβάλλονται αποζημιώσεις στον Ανάδοχο για αδράνεια πλωτού μέσου ή 

συνεργείων ούτε για άλλες απρόβλεπτες δαπάνες του Αναδόχου π.χ. για έκτακτο ταξίδι 

του πλωτού μέσου, επισκευή μηχανήματος κ.λπ. 

Γενικά θα τηρείται ημερολόγιο των εργασιών βάσει του οποίου θα διαπιστώνονται οι 

παραπάνω ημέρες καθυστέρησης με την υπογραφή του εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Η προθεσμία πέρατος, που αναγράφεται στο Άρθρο 5, παράγραφο 1 του Τεύχους 

"Συμφωνητικό", παρατείνεται κατά τόσες ημέρες όσες είναι οι ημέρες αδράνειας του 

πλωτού μέσου πόντισης, η οποία οφείλεται σε τυχόν περιστατικό ανωτέρας βίας που 

επηρεάσει την εκτέλεση του έργου.  

 

4. Ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση ρυμουλκού με ευθύνη του όπου αυτό απαιτείται και οι 

δαπάνες αποζημιώσεων του ρυμουλκού συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα του έργου. 

 
 

Άρθρο 7 

 
Ευθύνες του Αναδόχου 

 
Επιπλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 19 των Γενικών Όρων ορίζονται και τα παρακάτω 

: 

 

1. Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  προσωπικά  αυτός  και μόνο για όλες τις τυχόν ζημιογόνες 

πράξεις των εντολοδόχων, βοηθών, υπαλλήλων, εργατών και γενικά καθενός 

προσώπου που βρίσκεται σε καθεστώς οποιασδήποτε σχέσης μαζί του (υπαλληλικής, 

εταιρικής, προμηθευτή κλπ.). Επίσης είναι υποχρεωμένος να επανορθώνει άμεσα κάθε 

άμεση ή έμμεση βλάβη, που θα συμβεί σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου, η οποία έγινε ή από τους ανθρώπους του κατά τη 

διάρκεια των εργασιών ή προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών ή μετά την 

εκτέλεση των εργασιών σαν συνέπεια των εργασιών αυτών. 

 

Ακόμη ευθύνεται και είναι υποχρεωμένος στην άμεση και απ' ευθείας καταβολή κάθε 

αποζημίωσης γι' αγροζημιές, που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

εργασιών μέσα σε αγροκτήματα, φροντίζοντας παράλληλα να περιορίζει την έκταση 

αυτών των αγροζημιών στο ελάχιστο. 

 

2. Εάν κατά τη διάρκεια των  εργασιών  (εκσκαφών  π.χ.)  αποκαλύπτονται εγκαταστάσεις 

ξένων  οργανισμών, ιδιωτών ή και της Επιχείρησης, τότε αυτές πρέπει να 

επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση με δαπάνες και την ευθύνη του Αναδόχου, 

αφού εξασφαλισθούν από το ενδεχόμενο τυχόν ζημιάς. 



 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί 

πιστά τις υποδείξεις των εκπροσώπων των υπόψη Οργανισμών κ.λπ. 

 

Σε περίπτωση που σημειωθεί ζημιά στις πιο πάνω εγκαταστάσεις (π.χ. τραυματισμός 

καλωδίων, θραύση αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, εμφράξεις αγωγών κ.λπ.), που 

οφείλεται στη μη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, σε 

κακότεχνη επαναφορά ή μη τήρηση των οδηγιών εκτέλεσης του Έργου και η οποία θα 

διαπιστωθεί είτε αμέσως είτε αργότερα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμιά 

καθυστέρηση να αποκαταστήσει τη ζημιά και να καταβάλει τις τυχόν αποζημιώσεις. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα μέχρι να αποκατασταθεί η 

ζημιά για να περιορίσει τις συνέπειες της και να ειδοποιεί αμέσως τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό της εταιρείας και τον ζημιωθέντα. 

 

3. Σε περίπτωση που   ο ΔΕΔΔΗΕ διαβιβάζει περιπτώσεις ζημιών προς τον Ανάδοχο για 

διακανονισμό, αυτός είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που του δίνεται για 

κάθε περίπτωση είτε να τις εξοφλήσει και να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ τις σχετικές 

απαλλακτικές αποδείξεις είτε εφόσον δεν προκάλεσε αυτός τις ζημιές, να ανακοινώσει 

μέσα στην ίδια προθεσμία με επιστολή του την άρνησή του προς τους ενδιαφερόμενους 

κοινοποιώντας τις σχετικές τους επιστολές προς το ΔΕΔΔΗΕ. Αν περάσει άπρακτη η 

προθεσμία που τέθηκε στον Ανάδοχο, η εταιρεία τότε καταβάλλει την κατά την κρίση 

της δίκαιη αποζημίωση προς τον ζημιωθέντα και τη σχετική δαπάνη την κατακρατεί από 

τα οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια της.  Σε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές ή αμφισβητήσει το 

ύψος τους, τότε η εταιρεία εφόσον πρόκειται για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, 

Δήμους, Κοινότητες κλπ., παρακρατεί, το ζητούμενο από τον ζημιωθέντα ποσό, 

προσαυξημένο κατά 20%, από τα οφειλόμενα στον Ανάδοχο μέχρι να διευθετηθεί η 

διαφορά.  Εφόσον πρόκειται για ιδιώτη η εταιρεία παρακρατεί, το ζητούμενο ποσό από 

αυτόν που ζημιώθηκε, προσαυξημένο κατά 20%, από αυτά που οφείλονται στον 

Ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός που έχει υποστεί τη ζημιά έχει κάμει αγωγή και 

την έχει κοινοποιήσει μέσα στην προθεσμία που του έβαλε η εταιρεία. Η πιο πάνω 

παρακράτηση δε γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος προσκομίσει ισόποση 

(ζητούμενο ποσό πλέον προσαυξήσεως) Εγγυητική Επιστολή της αποδοχής του ΔΕΔΔΗΕ 

και της οποίας (επιστολής) ο τύπος θα έχει την έγκριση   του ΔΕΔΔΗΕ ή επιστολή της 

αρμόδιας Ασφαλιστικής Εταιρίας του τύπου που έχει υποδειχθεί από την Εταιρεία. 

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για τον 

Ανάδοχο, εκτός από το ποσό της αποζημίωσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με τα 

δικαστικά έξοδα. 

 

 

4. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμά του να προβάλει 

οποιαδήποτε ένσταση σε κάθε αξίωση ανταγωγής  του ΔΕΔΔΗΕ και ιδίως να αμφισβητεί 

την έκταση ζημιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν καθώς και τα αντίστοιχα με 

την αποκατάσταση των ζημιών ποσά. 

 

 
Άρθρο 8 

 

Χρήση εκρηκτικών υλών 
 
 

1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες, υποχρεούται να τις 

χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μη βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, ασφάλεια ή 

ποιότητα του Έργου ή την ακεραιότητα του προσωπικού του και των τρίτων ή την 



 

 

περιουσία των τρίτων και της Εταιρείας . Κατά την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση 

και χρήση των εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 

επακριβώς με τις ισχύουσες διατάξεις, που προβλέπονται από τους Νόμους, υπέχοντας 

όλες τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. 

 

2. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται η χρήση εκρηκτικών υλών να προκαλέσει ζημίες στο 

Έργο ή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή και σε τρίτους, η Εταιρεία δικαιούται 

να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση εκρηκτικών υλών και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία χωρίς εκρηκτικά. 

 

3. Η άσκηση ή όχι από την Εταιρεία του προηγούμενου δικαιώματός  της, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, που προκύπτουν από το παρόν 

Άρθρο ή και γενικότερα από τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους και ούτε δημιουργεί 

στον Ανάδοχο δικαιώματα αποζημίωσης ή τυχόν πρόσθετης πληρωμής του. 

 

 

 

Άρθρο 9 
 

Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του Έργου 
 
 

1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.  

Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση της 

παρακάτω διαδικασίας : 

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου και εφόσον οι 

εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες, ο 

Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης 

των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να 

ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που 

δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και 

τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η 

βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και 

αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 

 

2. Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων πρέπει να 

συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα 

 

 

2.1. Η εγκεκριμένη, από τον ΔΕΔΔΗΕ  Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των 

επιμέρους επιμετρήσεων. 

 

2.2. Όλα τα "ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ" σχέδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με 

τα περιγραφόμενα στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή».", όπως επίσης και  πλήρης 

κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης 

πληροφορίας που αφορούν στο Έργο. 

 

2.3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους  παραπάνω καταλόγους 

και τα οποία δεν έχουν  υποβληθεί  έως  τότε  στην  Εταιρεία. 



 

 

 

2.4. Έκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και 

αποτελέσματα των δοκιμών. 

 

2.5. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για  τις  οποίες  δεν έχει προσφύγει 

ακόμη στη διαδικασία του  Άρθρου  42  των  Γενικών Όρων. 

 

3. Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής  θεωρείται η ημερομηνία που καθορίζεται στο 

Πρωτόκολλο. 

 

4. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 των Γενικών Όρων για  την ολοκλήρωση 

της σύνταξης των  πρωτοκόλλων  Προσωρινής  και  Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε 

90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας της Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής, αντίστοιχα. 

 

 

5. Οι προθεσμίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από 

το αρμόδιο όργανο   του ΔΕΔΔΗΕ  είναι 90 ημέρες από την υπογραφή τους από τον 

Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, 

εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των 30 ημερών. 

 

 
 

Άρθρο 10 
 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 
 
 
Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των 

πιστοποιήσεων και λοιπών δικαιολογητικών, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
 

1. Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται : 

 

Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία συνοδευόμενος από Πιστοποίηση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

Η πιστοποίηση και ο συγκεντρωτικός λογαριασμός των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών 

από τις εργασίες που εκτελέστηκαν θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο σε έξι (6) 

αντίγραφα, τα οποία θα εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Οι Πιστοποιήσεις 

αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και απαγορεύεται να  περιληφθούν 

στην  Πιστοποίηση εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη του, υπογράφει τον 

Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι 

σύμφωνες με τις Επιμετρήσεις και τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα  με τη 

Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και 

στην Πιστοποίηση όλες  οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη 

Σύμβαση. Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί  έχει  ασάφειες  ή  ανακρίβειες  σε  βαθμό  

που  να  είναι  δυσχερής  η  διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει τις 

ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλνει την 

ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη 

προθεσμία αρχίζει από την επανυποβολή της από τον Ανάδοχο.. 

. 



 

 

 

2. Λοιπά δικαιολογητικά  

Εκτός από το συγκεντρωτικό λογαριασμό και την πιστοποίηση, για την πληρωμή του 

Αναδόχου απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

2.1. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 

2.2. Φορολογική Ενημερότητα.  

2.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

2.4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον 

Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

2.5. Αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, του προσωπικού 

του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

2.6. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης 

των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

2.7. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς 

του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε . 

Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού από την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία και τη προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών 

δικαιολογητικών η  Εταιρεία υποχρεούται  να προβαίνει  στην πληρωμή  του  λογαριασμού 

μέσα στην προθεσμία  που  καθορίζεται  στο Άρθρο  34 των Γενικών  Όρων. Αν όμως  

παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των 

δικαιολογητικών αυτών η προθεσμία, που καθορίζεται στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων 

αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 
 

3. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας 

Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 

4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 

της πληρωμής. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που 

καθορίζεται κάθε φορά από την ελληνική Νομοθεσία. 

 



 

 

 

Άρθρο 11 
 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 των Γ.Ο και του Τεύχους Ασφαλίσεις με τις εξής 

τροποποιήσεις. 

 

1. Δεν είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι εξής ασφαλίσεις : 

 

1.1. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά  και  ανωτέρα  βία (πυρκαϊά, 

σεισμός κλπ.). 

 

1.2. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από το ΔΕΔΔΗΕ  στον  Ανάδοχο, δεδομένου ότι 

στην παρούσα περίπτωση δεν του χορηγούνται. 

 
 

Άρθρο 12° 

 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, 

στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς  την 

οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

Απαγορεύεται η εκτέλεση του έργου με Υπεργολάβο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ μετά από έγγραφο αίτημα του Αναδόχου. Το εργολαβικό 

αντικείμενο των εγκεκριμένων Υπεργολάβων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά το 30% 

του Συμβατικού Τιμήματος. Επομένως ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει με 

προσωπικό που θα συνδέεται στην Επιχείρησή του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

ποσοστό 70% τουλάχιστον του Συμβατικού Τιμήματος του έργου. 

 

2. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ , η μεταβίβαση 

ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της 

Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις 

της εκχώρησης. 

 

4. Κατ΄ εξαίρεση ο Aνάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 

προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα 

συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις. Η καταβολή των 

εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: 

 

1. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται  

2. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος 

θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ. 

3. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα 

προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου 

είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε 

ποσού και 



 

 

4. κάθε οφειλής προς εργαζόμενους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. 

 

 

Άρθρο 13° 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων 
 

 
1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς 

και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

 

2.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν 

απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 
προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από 

την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της 

καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του 

προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ.  

Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  

 

(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να 

υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

και  

 

(β)  να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 

είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της,  , θεωρημένα από το αρμόδιο 

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 

αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των 

εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του 

Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  

 

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε υποχρεώσεις, 

τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο 

και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την 

ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 



 

 

3.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς 

και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

 

4.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 

του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 

εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας 

και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για 

προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  

 

 
 

Άρθρο 14 
 

Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 43 των Γ.Ο. με την παρακάτω συμπλήρωση : 

 
Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 13 του παρόντος 

τεύχους «Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων» συνιστά λόγω καταγγελίας της Σύμβασης. 

 


