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1.  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Εθνικής Αµύνης 9Α  

54621 ΘΕΣ-ΝΙΚΗ 

 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.   ΔΠΜ-Θ/ 4A  -2016   

«Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 

3001 (1862)  Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ»  

 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ….. ................... μεταξύ της Ανώνυμης 
Εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AE» και τον διακριτό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε." ή   "ΔΕΔΔΗΕ' (εφεξής καλουμένης ο "ΔΕΔΔΗΕ' ή η «Επιχείρηση» ) που 
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ 
εκπροσωπείται  νόµιµα από τον κ. ………………..   ...  Διευθυντή Περιφέρειας 
Μακεδονίας- Θράκης και  της  εταιρείας  ……………………..        (εφεξής  

 καλούμενης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη ,  στην οδό  

................ ....,  τηλ . .................., fax …………………..               και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. …………………………., κατοίκου .............., 

οδός  ...   ..., αριθμ. ............... ,  τηλ.  .................. ,                         

συµφωνούνται και συνοµολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η 

ισχύς των οποίων µε καµία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην 

παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί.  

 
Κατά συνέπεια κανένα από τα συµβαλλόµενα  µέρη δεν δικαιούται να 

επικαλεσθεί οποιαδήποτε "συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα 

σύμβαση, τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ' ή τα "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ" αυτής. 

Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή προφορικές που έγιναν πριν από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν 

στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος.  
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ΑΡΘΡΟ 1  

                                                        Αντικείµενο Σύµβασης 

1. Ο ανάδοχος, αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Συλλογή 

υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 3001 (1862) 

Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ» ,όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή 

(συνηµµένο παράρτηµα Α). Η 3001 (1862) Περιφερειακή Αποθήκη της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ανήκει στο ΔΕΔΔΗΕ  και βρίσκεται στα όρια 

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Νεοχωρούδα , θέση έναντι Σιδ. Σταθµού Αγχιάλου.  

2. Τα συνηµµένα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2   

Συµβατικό Τίµηµα και Διάρκεια ισχύος της Σύµβασης  

α.Συµβατικό Τίµηµα 

1. Ο Ανάδοχος θα υλοποιεί ενέργειες της σύμβασης , ως αυτές αναφέρονται στην 

Τεχνική Περιγραφή (παράρτημα Α)  και όγκου, εκφρασμένου ως παρακάτω σε 

ονομαστικές ποσότητες ανθρωποωρών ανά κατηγορία εργασιών   

Αα/

α 

Κατηγορία εργασιών (βάσει 

της Τεχν. Περιγραφής) 

‘Ογκος εργασιών ανά κατηγορία 

εργασιών,  εκφρασμένος  σε  

ανθρωποώρες  υλοποίησης εργασιών 

1 Α 2278,5 

2 Β 759,5 

3 Α  (Υπερ-Σαβ-Κυρ) 114 

4 Β  (Υπερ-Σαβ-Κυρ) 38 

5 Γ 948,5 

6 Γ  (Υπερ-Σαβ-Κυρ) 47 

7 Δ 948,5 

2. Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου παροχής υπηρεσίας που αναλαμβάνεται µε 
την παρούσα σύμβαση από τον Ανάδοχο,  ορίζεται    ως κάτωθι :  

Ανά  ανθρωποώρα υλοποίησης  κατηγορίας  εργασιών (  παραγρ. 1, άρθρο 2) ,  

α/α Κατηγορία εργασιών  

(βάσει της Τεχν. Περιγραφής) 

Τιμή  σε ευρώ ανά  ανθρωποώρα 

υλοποίησης εργασιών της κατηγορίας 
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1 Α  

2 Β  

3 Α  (Υπερ-Σαβ-Κυρ)  

4 Β  (Υπερ-Σαβ-Κυρ)  

5 Γ  

6 Γ  (Υπερ-Σαβ-Κυρ)  

7 Δ  

 
2.1  Για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης από τον Ανάδοχο, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να  διαθέτει  προσωπικό  σε  ετοιμότητα  ανταπόκρισης  του στην  υλοποίηση  
των κατηγοριών εργασιών  ως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1 της Τεχν Περιγραφής 
(παράρτημα Α)  ως  κάτωθι :  
-για  υλοποίηση  εργασιών κατηγορίας Α,    τρία  (3) άτομα και  με  διάρκεια  
υλοποίησης  εργασιών της κατηγορίας  κατά  μέγιστο   έξι (6) ώρες  ανά εργάσιμη 
ημέρα λειτουργίας της  Αποθήκης για την οποία  υπάρχει  όγκος εκτέλεσης  εργασιών 
της κατηγορίας  προς  υλοποίηση από τον Ανάδοχο.   
- για υλοποίηση εργασιών κατηγορίας    κατηγοριών   Β,  ένα (1)  άτομο και  με  
διάρκεια  υλοποίησης  εργασιών της κατηγορίας  κατά  μέγιστο   έξι (6) ώρες  ανά 
εργάσιμη ημέρα λειτουργίας της  Αποθήκης για την οποία  υπάρχει  όγκος 
εκτέλεσης  εργασιών της κατηγορίας  προς  υλοποίηση από τον Ανάδοχο.   
 
- για υλοποίηση εργασιών κατηγορίας    κατηγοριών     Γ και Δ ,    ένα (1) άτομο 
ανά κατηγορία  υλοποίησης εργασιών και  με  διάρκεια  υλοποίησης  εργασιών 
κατά  μέγιστο   επτά και μισή (7,5 ) ώρες  ανά κατηγορία  και  ανά εργάσιμη ημέρα 
λειτουργίας της  Αποθήκης   για την οποία  ημέρα  λειτουργίας  υπάρχει  όγκος 
εκτέλεσης  εργασιών   κατηγορίας Α είτε   Β   προς υλοποίηση από τον Ανάδοχο.   
Στην θεώρηση των  ως άνω  κατά μέγιστο διαρκειών  υλοποίησης εργασιών   ανά  
εργάσιμη ημέρα λειτουργίας  δεν  συμπεριλαμβάνονται  τυχόν  περιορισμένης  έκτασης  
υπερβάσεις των σε χρονική διάρκεια  υλοποίησης εργασίων   ανά  εργάσιμη ημέρα 
λειτουργίας, οι  οποίες  αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους και  τις προβλέψεις  
της παραγρ .  2.3. 
2.2  Για  μείωση  των  διατιθεμένων  σε ετοιμότητα  ως   άνω   κατελάχιστο  ατόμων  ή  
των  κατά μέγιστο  ωρών  υλοποίησης  εργασιών  μίας  κατηγορίας  ανά εργάσιμη ημέρα 
λειτουργίας ο ΔΕΔΔΗΕ  θα πρέπει  να ενημερώσει  τον Ανάδοχο προ 15 ημερών  και  
εφόσον  οι    προαναφερθείσες  στην  παράγραφο 1  ανθρωποώρες υλοποίησης 
εργασιών  στο  τέλος  της  κανονικής   διάρκειας  της σύμβασης  
-  της  κατηγορίας  Α   δεν  θα   μειωθούν   πέραν  του  15%. 
-  της  κατηγορίας   Β,  Γ και Δ   δεν θα μειωθούν   πέραν  του  10%. 
 
 
2.3  Επιπλέον, συµφωνείται και  γίνεται  αποδεκτό  από τον Ανάδοχο ότι για την 
υλοποίηση εργασιών κατηγοριών Α  είτε  Β  από τον  ανάδοχο  σε ώρες µεταξύ 14:00 και 
18:00 για εργάσιμες ημέρες είτε σε ώρες µεταξύ 08:00 και 13:00 για Σαββατοκύριακα   η  
επιπρόσθετη  αµοιβή  ορίζεται  σε  5% της αµοιβής της αντίστοιχης κατηγορίας 
υλοποίησης εργασιών της παραγρ. 2 παρόντος άρθρου.  Οι  ώρες  υλοποίησης 
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εργασιών  κατηγοριών  Α είτε Β   σε ώρες µεταξύ 14:00 και 18:00 για εργάσιμες ημέρες 
είτε σε ώρες µεταξύ 08:00 και 13:00 για Σαββατοκύριακα   δεν  θα υπερβαίνουν     το  5% 
των  ωρών υλοποίησης εργασιών σε εργάσιμη ημέρα  των κατηγοριών  αντίστοιχα στην 
κανονική διάρκεια  της σύμβασης.    
Συµφωνείται επίσης και  γίνεται  αποδεκτό  από τον Ανάδοχο ότι για την υλοποίηση 
εργασιών κατηγορίας  Γ   από τον  ανάδοχο  σε ώρες µεταξύ 14:30 και 18:00 για 
εργάσιμες ημέρες είτε σε ώρες µεταξύ 08:00 και 13:00 για Σαββατοκύριακα   η  
επιπρόσθετη  αµοιβή  ορίζεται  σε  5% της αµοιβής της αντίστοιχης κατηγορίας 
υλοποίησης εργασιών της παραγρ. 2 παρόντος άρθρου.  Οι  ώρες  υλοποίησης 
εργασιών  κατηγορίας  Γ    σε ώρες µεταξύ 14:30 και 18:00 για εργάσιμες ημέρες είτε σε 
ώρες µεταξύ 08:00 και 13:00 για Σαββατοκύριακα   δεν  θα υπερβαίνουν     το  5% των  
ωρών υλοποίησης εργασιών σε εργάσιμη ημέρα  των κατηγοριών  αντίστοιχα στην 
κανονική διάρκεια  της σύμβασης 
2.4 . Το ονοµαστικό τίµηµα της σύµβασης µε βάση τις ονοµαστικές  ανθρωποώρες 
υλοποίησης εργασιών του Αναδόχου κατηγοριών Α, Β ,Γ ,Δ , τις ως άνω τιµές 
ανθρωποώρας ανέρχεται σε  ……….           €  (χωρίς ΦΠΑ) .   Το πραγµατικό τίµηµα της 
σύµβασης θα προκύψει από τις πραγµατικές ποσότητες εργασιών που θα υλοποιηθούν 
αμοιβόμενες σύμφωνα με τις  παραγρ.  1  και 2   παρόντος άρθρου.  
 
2.5. Στις  παραπάνω τιµές , παραγρ.  2 παρόντος άρθρου , συμπεριλαμβάνεται  όχι µόνο 
η αµοιβή του αναδόχου αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή προσαύξηση ή 
επιβάρυνση αυτού, που θα γίνεται µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση, εξαιρουµένων των δαπανών τακτικής 
συντήρησης και καυσίµων των διατιθέµενων από το ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικών µηχανηµάτων 
βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής.  
Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι συµφωνεί για την ανωτέρω αµοιβή του, για την οποία 
εγγυάται ότι, όπως καθόρισε µετά από ακριβή προϋπολογισµό που έγινε από τον ίδιο και 
αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του. 
Παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώµατός του, να αξιώσει µεταγενέστερα 
αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των 
άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, αναλαµβάνων τον συγκεκριµένο κίνδυνο.  
 
2.6  Δηλώνει δε ρητά ο Ανάδοχος, ότι ,  
- επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελείται το έργο της σύµβασης πριν από την 
υποβολή της προσφοράς του και πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης.  
- ενημερώθηκε επιτόπου επαρκώς για τις απαιτήσεις του έργου πριν από την υποβολή 
της προσφοράς του και πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης  
έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την εκτέλεση 
όλων των όρων της παρούσας σύµβασης την οποία γνώριζε πριν από την υποβολή της 
προσφοράς του, και αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς 
να έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επαύξηση της αµοιβής του πέραν του 
συµβατικού τιµήµατος. 
 
                                 β Διάρκεια ισχύος  
3. Η διάρκεια της σύµβασης  θα  είναι     6  μηνών   από   01.06.2016       έως  
30.11.2016   με δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ  ενεργοποίησης  δικαιώματος  προαίρεσης   για 
παράταση  της σύμβασης μέχρι  δύο επιπλέον μήνες   σύμφωνα με την  παράγραφο  3.1  
παρόντος  άρθρου.    
  

3.1 Παράταση της σύµβασης, εφόσον συµφωνήσουν και τα δύο µέρη  και εφόσον 

υπογραφεί σχετικό συμπλήρωμα της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και ΔΕΔΔΗΕ,  θα 
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µπορεί να ισχύσει   για  αθροιστικό   χρονικό διάστηµα   παράτασης  μέχρι το πολύ   2  

µηνών  και χωρίς καµία αύξηση  της τιµής  αµοιβής της ανθρωποώρας  βάσει της 

παραγράφου 2 άρθρου 2 . Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται 15 ημέρες  πριν από την λήξη 

της κανονικής διάρκειας  της σύμβασης  να δηλώσει εγγράφως  προς τον 

ΔΕΔΔΗΕ   την  συμφωνία  του ή μη  για  παράταση  της σύμβασης  υποβάλλοντας 

ταυτόχρονα  και ενδεχόμενη προσφορά  βελτίωσης  της τιμής  αµοιβής της 

ανθρωποώρας  των κατηγοριών  εργασιών  βάσει της παραγράφου 2 άρθρου 2.  Ο 

ΔΕΔΔΗΕ  λαμβάνοντας υπόψη  την  υλοποίηση  της σύμβασης στην κανονική της 

διάρκεια, τις απόψεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας    και  την πρόταση  τυχόν βελτίωσης  

προσφοράς  του αναδόχου  αποφασίζει  την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης  

για παράταση της σύμβασης.  

3.2  Ο   ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το  δικαίωμα  

- να διακόψει στο  χρονικό  διάστημα ισχύος της παρούσης σύμβασης την  περαιτέρω 

υλοποίηση εργασιών κατηγορίας  Α (μερικώς ή συνολικά) είτε Β είτε Γ είτε Δ στο πλαίσιο  

της σύμβασης,  εφόσον έχει ενημερωθεί ο  ανάδοχος προ 30 ημερών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Εκτέλεση Σύµβασης 

1. Οι εργασίες της σύµβασης κατηγοριών Α και  Β   θα εκτελούνται εφόσον υπάρχουν 

εργασίες συλλογής υλικών παραγγελιών και παραλαβών ή  υποστηρικτικές 

εργασίες της συλλογής υλικών παραγγελιών και παραλαβών προς υλοποίηση,  οι 

οποίες θα έχουν γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο όπως προβλέπεται στην παρ. 5 της 

συνηµµένης Τεχνικής περιγραφής και µέχρι ότου αυτές ολοκληρωθούν από τον Ανάδοχο 

εντός του  χρονικού διαστήματος  8:00 πμ  έως 14:00 μμ του ωραρίου  λειτουργίας της 

Αποθήκης (κατηγορίες εργασιών  Α, Β   . Μετάθεση  του  ωραρίου  υλοποίησης εργασιών  

κατηγοριών  Α   και Β  από τον Ανάδοχο, κατά  μισή ώρα ενωρίτερα  γίνεται από  τον 

Προιστάμενο της  Αποθήκης ).    

ΑΡΘΡΟ 3α   

Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ   

1. Η διοίκηση του έργου,  η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού    σύμφωνα με την 

συνημμένη Τεχνική Περιγραφή  και   για τις  κατηγορίες  εργασιών κατηγοριών Α, Β και Γ    

ασκούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ µέσω επιτροπής στελεχών του Υποτοµέα Περιφερειακής 

Αποθήκης Θεσσαλονίκης (ΥΠΑΘ)  που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία  ΥΠΑΘ . 

 Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ΥΠΑΘ περιλαμβάνονται, πρό της 

καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής εν όλω ή εν μέρει  

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών των εν 

λόγω κατηγοριών. 

-η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου   

- η υλοποίηση της τακτικής συντήρησης των διατιθέµενων στον ανάδοχο βάσει της 

παραγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής ανυψωτικών  µηχανηµάτων σύμφωνα  με τις 

προβλέψεις  της σύμβασης 

 - η  διάθεση  καυσίµων κίνησης των διατιθέµενων στον ανάδοχο βάσει της παραγρ. 7 

της Τεχνικής Περιγραφής ανυψωτικών  µηχανηµάτων  

- η τήρηση όλων  των όρων της σύμβασης  από τον Ανάδοχο.  

Επιπλέον εισηγείται  στην  Προϊσταμένη  Υπηρεσία  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών,  την 

αντικατάσταση  προσωπικού του Αναδόχου εμπλεκομένου στην υλοποίηση εργασιών 

κατηγοριών Α, Β και Γ ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η 
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Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ΥΠΑΘ.  

Στα πλαίσια των  καθηκόντων  η Επιβλέπουσα ΥΠΑΘ  θα  συντάσσει  

-Πιστοποίηση  μήνα  για  την   εκτέλεση των αιτηθεισών εργασιών του µήνα  από τον 
Ανάδοχο κατά τρόπο ικανοποιητικό  καθώς και για  την   τήρηση, και σύµφωνα µε τους  
όρους της σύµβασης,  στην οποία θα καταγράφονται οι συνολικές ώρες υλοποίησης  
εργασιών  από τον  Ανάδοχο για τον εν λόγω µήνα  και  θα υπολογίζεται η αποζηµίωση 
του Αναδόχου µε  βάσει την παραγρ.   2 του άρθρου 2 µειούµενη  κατά  τις  τυχόν 
ποινικές ρήτρες  που θα αφορούν την απασχόληση του Αναδόχου κατά τον εν λόγω 
µήνα. Η Πιστοποίηση  θα  εκδίδεται   με  βάση   

- επισυναπτόμενη  σε αυτήν  Κατάσταση   υλοποίησης εργασιών,   στην  οποία  θα 
καταγράφονται  οι ώρες απασχόλησης του Αναδόχου ανά ημέρα υλοποίησης εργασιών 
με  ανάλυση  ανά  κατηγορία εργασιών  παραγρ. 1, άρθρου 2  και με αναγραφή  των  
εργασιών /κινήσεων υλικών  και   θα  υπογράφεται αυτή  και  από εξουσιοδοτημένο από  
τον  Αναδόχο μισθωτό  του,  που θα δηλώνεται  εγγράφως  από τον Ανάδοχο  στην 1862 
Περ Αποθήκη και από  την  Επιβλέπουσα Υπηρεσία  ΥΠΑΘ 

και  θα  συμπεριλαμβάνει    αξιολόγηση  της απόδοσης  του Αναδόχου για τον  μήνα  
(μη αποδεκτή,   επιδέχεται  βελτίωση,  ικανοποιητική  για την Επιχείρηση, πολύ 
καλή, άριστη).  Αξιολόγηση με τον χαρακτηρισμό΄Έπιδέχεται βελτίωση΄΄επιφέρει 
επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με το 2% της μηνιαίας πιστοποίησης. Δύο  χαρακτηρισμοί 
αξιολόγησης απόδοσης ΄επιδέχεται βελτίωση΄΄ ή  ένας  χαρακτηρισμός αξιολόγησης 
απόδοσης   “μη αποδεκτή” συνεπάγονται καταγγελία της σύμβασης. 

Η Πιστοποίηση    υπογράφεται και   από  τον  Αναδόχο. Τυχόν  διαφωνίες του 
υποβάλλονται  σύμφωνα με το  άρθρο 13 της παρούσας.  

1 α. Η διοίκηση του έργου,  η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού    σύμφωνα με την 
συνημμένη Τεχνική Περιγραφή    για την  κατηγορία υλοποίησης  εργασιών  Δ     ασκείται  
από τον ΔΕΔΔΗΕ µέσω επιτροπής δύο στελεχών του Υποτοµέα Διαχείρισης Υλικών και 
Αποθηκών (ΥΔΥΑ) του Τομέα Τομέα Τεχνικών Εργασιών (ΤΤΕΔ)  της ΔΠΜΘ   ή 
εναλλακτικά , ενός στελέχους  του ΥΔΥΑ και ενός στελέχους  του Υποτομέα Κατασκευών 
(ΥΚ) του ΤΤΕΔ ,  που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία  ΥΔΥΑ.  

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ΥΔΥΑ  περιλαμβάνονται, πρό της 

καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής εν όλω ή εν μέρει  

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών της 

κατηγορίας Δ. 

-η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου   

- η τήρηση όλων  των όρων της σύμβασης  από τον Ανάδοχο.  

Επιπλέον εισηγείται  στην  Προϊσταμένη  Υπηρεσία  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών  και 

την αντικατάσταση  προσωπικού του Αναδόχου εμπλεκομένου στην υλοποίηση 

εργασιών κατηγορίας υλοποίησης εργασιών Δ.   

Στα πλαίσια των  καθηκόντων  η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΥΔΥΑ  θα  συντάσσει  

-Πιστοποίηση  μήνα  για  την   εκτέλεση των αιτηθεισών εργασιών του µήνα  από τον 
Ανάδοχο κατά τρόπο ικανοποιητικό  καθώς και για  την   τήρηση, και σύµφωνα µε τους  
όρους της σύµβασης,  στην οποία θα καταγράφονται οι συνολικές ώρες υλοποίησης  
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εργασιών  από τον  Ανάδοχο για τον εν λόγω µήνα  και  θα υπολογίζεται η αποζηµίωση 
του Αναδόχου µε  βάσει την παραγρ.   2 του άρθρου 2 µειούµενη  κατά  τις  τυχόν 
ποινικές ρήτρες  που θα αφορούν την απασχόληση του Αναδόχου κατά τον εν λόγω 
µήνα. Η Πιστοποίηση  θα  συμπεριλαμβάνει    αξιολόγηση  της απόδοσης  του Αναδόχου 
για τον  μήνα  (μη αποδεκτή,   επιδέχεται  βελτίωση,  ικανοποιητική  για την Επιχείρηση, 
πολύ καλή, άριστη) και για την κατηγορία υλοποίησης εργασιών Δ  και θα  εκδίδεται   με  
βάση   
- επισυναπτόμενη  σε αυτήν  Κατάσταση   υλοποίησης εργασιών,   στην  οποία  θα 

καταγράφονται  οι ώρες απασχόλησης του Αναδόχου ανά ημέρα υλοποίησης εργασιών 

κατηγορίας Δ  με  αναγραφή  των υλοποιηθέντων  εργασιών ημέρας, η οποία Κατάσταση 

θα  υπογράφεται  και  από τον  μισθωτό  του Αναδόχου που θα υλοποιεί  τις εργασίες  

κατηγορίας Δ.  Αξιολόγηση με τον χαρακτηρισμό «Επιδέχεται βελτίωση» επιφέρει 

επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με το 2% της μηνιαίας πιστοποίησης. Δύο τέτοιοι 

χαρακτηρισμοί παρέχουν  το δικαίωμα  στον ΔΕΔΔΗΕ  να αιτηθεί αντικατάσταση  του 

προσωπικού υλοποίησης  εργασιών κατηγορίας Δ  ή  διακοπή της υλοποίησης των 

εργασιών κατηγορίας Δ.     

2. Την εποπτεία υλοποίησης  των καθηκόντων των  Επιβλεπουσών  Υπηρεσιών  ΥΠΑΘ 

και ΥΔΥΑ σε σχέση με  την παρούσα σύμβαση  ασκεί ο   Τομέας Τεχνικών Εργασιών 

Δικτύου  της ΔΠΜΘ,  που θα αποκαλείται στο εξής Προισταµένη Υπηρεσία .  
 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο 

της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό 
όργανο ορισθεί από την Προισταμένη,  τις  Επιβλέπουσες Υπηρεσίες   ή από τον 
ΔΕΔΔΗΕ . 
 

     

ΑΡΘΡΟ 4 

Πληρωµή τιµήµατος  

 1.  Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανά µήνα, µετά την  
εκτέλεση των εργασιών και µετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:  

-Πιστοποίηση εκτέλεσης των αιτηθεισών εργασιών κατηγοριών Α, Β και Γ 

του µήνα από τον Ανάδοχο , κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τους  όρους 

της σύµβασης, η οποία συντάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΥΠΑΘ και  στην 

οποία θα καταγράφονται οι συνολικές ώρες υλοποίησης  εργασιών κατηγοριών Α, Β και Γ   

από τον  Ανάδοχο για τον εν λόγω µήνα  και θα υπολογίζεται η αποζηµίωση του 

Αναδόχου µε βάσει την παραγρ 2 του άρθρου 2 µειούµενη κατά τις τυχόν ποινικές ρήτρες 

που θα αφορούν την απασχόληση του Αναδόχου κατά τον εν λόγω µήνα. Η Πιστοποίηση 

θα  εκδίδεται με  βάση  κατάσταση   υλοποίησης εργασιών κατηγοριών Α, Β και Γ , στην  

οποία  θα καταγράφονται  οι ώρες απασχόλησης του Αναδόχου ανά ημέρα υλοποίησης 

εργασιών με ανάλυση ανά  κατηγορία εργασιών Α, Β και Γ παραγρ. 1, άρθρου 2  και   

θα  υπογράφεται αυτή  από   τον  Ανάδοχο ή  από τον εκπρόσωπο του ,  που θα 

δηλώνεται  εγγράφως  από τον Ανάδοχο  στην 1862 Περ Αποθήκη και από  την  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΥΠΑΘ. Η κατάσταση  υλοποίησης εργασιών   του μήνα  

επισυνάπτεται στην Πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών κατηγοριών Α, Β και Γ του μήνα.  

-Τιµολόγιο του αναδόχου για τις κατηγορίες εργασιών Α, Β και Γ,  δεόντως  

συντεταγµένο,  το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα «ΕΞΩΦΛΗΘΗ». 

-Πιστοποίηση εκτέλεσης των  εργασιών κατηγορίας Δ  του µήνα από τον Ανάδοχο 
, κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τους  όρους της σύµβασης, η οποία 
συντάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΥΔΥΑ  και  στην οποία θα καταγράφονται 
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οι συνολικές ώρες υλοποίησης  εργασιών κατηγορίας  Δ   από τον  Ανάδοχο για τον εν 
λόγω µήνα  και θα υπολογίζεται η αποζηµίωση του Αναδόχου µε βάση την παραγρ 2 του 
άρθρου 2 µειούµενη κατά τις τυχόν ποινικές ρήτρες που θα αφορούν την απασχόληση 
του Αναδόχου  για την εν λόγω κατηγορία και κατά τον εν λόγω  µήνα. Η Πιστοποίηση  
θα  εκδίδεται   με  βάση  επισυναπτόμενη  σε αυτήν  Κατάσταση   υλοποίησης 
εργασιών,   στην  οποία  θα καταγράφονται  οι ώρες απασχόλησης του Αναδόχου ανά 
ημέρα υλοποίησης εργασιών κατηγορίας Δ  με  αναγραφή  των υλοποιηθέντων  
εργασιών ημέρας, η οποία Κατάσταση θα  υπογράφεται  και από τον  Ανάδοχο. 
-Τιµολόγιο του αναδόχου για την κατηγορία  εργασιών Δ,  δεόντως  συντεταγµένο,  το 
οποίο θα φέρει τη σφραγίδα «ΕΞΩΦΛΗΘΗ». 

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.  

-Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 

που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  

-Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/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.  

- Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού 

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

- Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον /Ανάδοχο.  

- 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 του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 2.  Από το προς πληρωµή ποσόν αφαιρείται η, βάσει  του άρθρου 8β, τυχόν  
επιβληθείσα τον διατρέξαντα µήνα,  ποινική ρήτρα.  

3. Η  πληρωμή θα διενεργείται  την εικοστή τετάρτη ημέρα (24
η

)  του τρίτου µήνα  

μετά το μήνα προσκόμισης των απαραίτητων κατά περίπτωση διακιολογητικών. 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας 

Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Στην αξία 

του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει το 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς 

τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι οποιονδήποτε 

τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της  

Σύμβασης ανεξάρτητα  από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση 

πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των 

πληρωμών από υπαιτιότητα  της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που 

καθορίζονται στην παράγραφο  3 του παρόντος άρθρου. 

5. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που 

απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το 

δικαίωμα  αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 

εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή.Ο 

συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το 
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σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον 

Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο  χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της 

απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να 

αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο . 

 

ΑΡΘΡΟ 5          

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της 

παρούσας σύµβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο Ανάδοχος 

- κατέθεσε την υπ' αριθµ.   ........                         εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης 

της  τράπεζας  ...........                                      ποσού    ......    €, η οποία αντιστοιχεί 

στο 5% του ονοµαστικού  τιµήµατος της σύµβασης για όλο το διάστηµα της 

Σύµβασης.  
   -  κατέθεσε την υπ' αριθµ.   ........                      της τράπεζας  ………….   εγγυητική  
   επιστολή  κάλυψης  αξίας τυχόν ελλειμμάτων  των  διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο   
   υλικών , ποσού  5.000  ευρώ.  

 

2. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , θα επιστραφεί ατόκως στον 

Ανάδοχο µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτησή 

του και µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα 

σύµβαση και εφ' όσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παράβαση των όρων της.  

3. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή κάλυψης  αξίας τυχόν ελλειμμάτων  των  

διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο  υλικών, θα επιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο 

µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, μετά  από   απογραφή των υλικών των 

διαχειριζόμενων από τον ανάδοχο η οποία απογραφή  θα γίνει την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα της σύμβασης και με υπερωριακή απασχόληση του αναδόχου, εάν 

χρειαστεί, και εφόσον δεν προέκυψαν ελλείμματα  υλικών για κατάπτωση  αυτής υπέρ 

μερικώς ή ολικώς  υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.   

                                                  ΑΡΘΡΟ 6   

Παράβαση Σύµβασης - Καταγγελία  

 

1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες 
της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο 
ΔΕΔΔΗΕ θα καταγγέλλει τη  σύμβαση σε τριάντα   (30) ημέρες, με έγγραφη ανακοίνωσή 
της προς τον εργολάβο.  
 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη 
στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο 
Εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από 
την κατάπτωση.  
 

2. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από 
τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: 

 
· καθυστερεί χωρίς δικαιολογία τις εργασίες 
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· δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης 
 
· εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες 
 
· εάν  επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει 

τα συγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα 
· 
· συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας

 των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος 
 
· επαναλαμβάνει ψευδείς δηλώσεις αποτελέσματος 
 
O ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει 

γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα 
άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι  εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της 
Σύμβασης. 

 
3 Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 8α  της 
παρούσας  Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  
 
4.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύμβαση 
καταγγέλλεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ , όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου  11 ο 
Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
με οποιοδήποτε τρίτο   χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
  
5. Ειδικότερα  η  εξάντληση  της  Ποινικής  Ρήτρας  του  15%  του  συμβατικού 

τιμήματος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

          

6. Ο  ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του, και για δικούς του λόγους που δεν σχετίζονται  με 

την  υλοποίηση αυτής  από τον Αναδοχο   δικαιούται  σε  οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να  προβεί  στην  διακοπή  της συνεργασίας με τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια της  σύμβασης ( ολικά ή μερικά )   με την προϋπόθεση ότι θα 

ειδοποιεί  εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία 

που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία διακοπής  της συνεργασίας   στο 

πλαίσιο  της παρούσας σύμβασης 

 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή διακοπής  της συνεργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης ο 

ΔΕΔΔΗΕ  υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο  της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  , να καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που 

οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους  της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που 

εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας ή διακοπής , αφού 

παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 

Η  επιστροφή  του εναπομείναντος υπολοίπου  της  εγγυητικής επιστολής  κάλυψης  

αξίας τυχόν ελλειμμάτων  των  διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο  υλικών  θα γίνει 

μετά  από την απογραφή  των  διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο  υλικών , η οποία 

θα γίνει  κατόπιν  γραπτής  πρόσκλησης  του Αναδόχου  στο πλαίσιο  της  

καταγγελίας  ή διακοπής συνεργασίας,   παρουσία  εκπροσώπων  του Αναδόχου  και 

της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ΥΠΑΘ και  στις  αμέσως επόμενες  ημερομηνίες  από 

την ημερομηνία  έναρξης της διακοπής  της συνεργασίας ή της καταγγελίας της 
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σύμβασης.                                                       

                                            ΑΡΘΡΟ 7    

                                          Μέτρα Ασφαλείας  

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά, ότι κατά την υλοποίηση των εργασιών της σύµβασης θα 

προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας που, κατά το 

νόµο, τους κανόνες της τέχνης, τους τυχόν κανονισµούς που ισχύουν και κατά την κρίση 

επιµελούς ανδρός, που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του 

προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή 

προκλήσεως οποιασδήποτε ζηµίας στο ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. ή σε τρίτους.  

2. Σε σχέση µε την ασφάλεια χρήσης εκ µέρους του των διατιθέµενων σε αυτόν βάσει της 

παραγρ 7 της Τεχν Περιγραφής ανυψωτικών μηχανημάτων  του ΔΕΔΔΗΕ, δηλώνει 

επίσης ρητά ο Ανάδοχος, ότι  

- ενηµερώθηκε επαρκώς πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και µε 

πρόσβαση του Αναδόχου στα τηρούµενα στοιχεία για την υλοποιούµενη, εκ µέρους της 

1862 Αποθήκης, τακτική συντήρηση όλων των διατιθέµενων και την βρήκε απόλυτα 

επαρκή σε σχέση µε την ασφάλεια χρήσης εκ µέρους του όλων των διατιθέμενων σε 

αυτόν ανυψωτικών μηχανημάτων.  

-ενηµερώθηκε επαρκώς πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και µε 

πρόσβαση του Αναδόχου στα τηρούµενα στοιχεία για τους υλοποιούµενους 

περιοδικούς ελέγχους βάσει της Απόφασης 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/2003) από 

πιστοποιηµένους φορείς για τα διατιθέµενα σε αυτόν ανυψωτικά  µηχανήµατα βάσει 

της παραγρ 7 της Τεχν. Περιγραφής καθώς και για την αποκατάσταση των 

παρατηρήσεων των ελέγχων αυτών και ότι δεν έχει καµία επιφύλαξη για την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία των ελέγχων βάσει της Απόφασης 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/2003) 

που έγιναν σε όσα από τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ 7 της Τεχν Περιγραφής για 

χρήση από αυτόν υπόκεινται στην υποχρέωση τέτοιων ελέγχων και οι οποίοι πλέον 

πρόσφατοι έλεγχοι επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας σύµβασης της 

οποίας αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος της.   

- πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης του επιδείχθηκε ο χειρισµός και η 

χρήση όλων των διατιθέµενων από τον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικών  µηχανηµάτων βάσει 

της παραγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας τους, ότι 

του παραδόθηκαν τα τεύχη των οδηγιών λειτουργίας - χειρισµού - συντήρησης των 

κατασκευαστών των περονοφόρων µηχανηµάτων µε πρωτόκολλο που επισυνάπτεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας σύµβασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  

- πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης έγινε παρουσία του η δοκιµή της 

καλής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας των διατιθέµενων από τον ΔΕΔΔΗΕ 

ανυψωτικών µηχανηµάτων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής, τα 

αποτελέσµατα της οποίας αναφέρονται στο ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας σύµβασης, 

σύµφωνα µε τα οποία ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης δεν έχει 

καµία επιφύλαξη για την καλή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας των διατιθέµενων 

από τον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικών µηχανηµάτων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής.  

- προέβη πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης σε επιθεώρηση και δοκιµή 

χρήσης-χειρισµό των διατιθέµενων βάσει της παραγρ. 7 της συνηµµένης Τεχνικής 
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Περιγραφής από τον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικών µηχανηµάτων µε απαραίτητη την συµµετοχή 

εκ µέρους του στην επιθεώρηση και δοκιµή χρήσης και του υπεύθυνου εκ µέρους του 

Αναδόχου «επιβλέποντα µηχανικού -τεχνικού ασφαλείας» του έργου και ότι αφού έλαβε 

υπόψη για τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ. 7 της συνηµµένης Τεχνικής Περιγραφής 

από τον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικά µηχανήµατα για χρήση σε αυτόν στα πλαίσια της 

παρούσης σύµβασης τόσο τους πρόσφατους ελέγχους από εξωτερικό πιστοποιηµένο 

φορέα (Παράρτημα Α) , τα τεύχη των οδηγιών χειρισµού-λειτουργίας συντήρησης των 

κατασκευαστών (Παράρτηµα Β ), το Δελτίο Δοκιµής Διατάξεων ασφαλείας (Παράρτηµα Β 

) και τα στοιχεία της υλοποιούµενης περιοδικής συντήρησης των από την 1862 Αποθήκη 

όσο και το δικαίωµα του να ζητήσει πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης τη 

διενέργεια έκτακτου ελέγχου από πιστοποιηµένο φορέα ελέγχου (βάσει της Απόφασης 

15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/2003) στην δαπάνη του οποίου θα συµµετάσχει εξ ηµισείας 

και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα βρήκε συµµορφούµενα µε τις απαιτήσεις της σχετικής Νοµοθεσίας 

και προδιαγραφών χωρίς καµία επιφύλαξη σε σχέση µε την ασφαλή λειτουργία τους και 

κατάλληλα προς χρήση.  

- ότι έχει εξοικειωθεί και γνωρίζει επαρκώς τον χειρισµό όλων των διατιθέµενων βάσει της 

παραγρ 7 της Τεχν Περιγραφής ανυψωτικών µηχανηµάτων του ΔΕΔΔΗΕ για χρήση από 

τον Ανάδοχο στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης  

- ότι πριν από την έναρξη απασχόλησης του στις προαναφερθείσες εργασίες της 

παρούσας παραγράφου 2 παρόντος άρθρου 7 είχε λάβει γνώση ότι για την απασχόληση 

του σε αυτές τις εργασίες θα αποζηµιωθεί µε την έναρξη ισχύος της σύµβασης µε 2 

ανθρωποώρες  απασχόλησης  υλοποίησης εργασιών κατηγορίας Β βάσει των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2  με την ειδική αναφορά στην  Πιστοποίηση 

«βάσει παραγράφου 2 , άρθρου 7 της  σχετικής σύμβασης».     
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- ότι η επιτήρηση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 

διατάξεων ασφαλείας των διατιθέµενων βάσει της παραγρ. 7 της 

συνηµµένης Τεχνικής Περιγραφής ανυψωτικών µηχανηµάτων  από τον 

ΔΕΔΔΗΕ προς χρήση από τον Ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση του.  

 

3. Επιπλέον, ο Ανάδοχος έλαβε γνώση ότι εντός της διάρκειας υλοποίησης της 

παρούσας σύµβασης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την υλοποίηση ενός έκτακτου 

επανελέγχου από εξωτερικό πιστοποιηµένο φορέα κοινής αποδοχής οποιουδήποτε 

µηχανήµατος από τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ 7 της Τεχν Περιγραφής για χρήση 

από αυτόν στα πλαίσια της διάρκειας της παρούσας σύµβασης και οι δαπάνες του 

οποίου θα βαρύνουν εξ ηµισείας τον Ανάδοχο και τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

  
 4. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος και ο   ΔΕΔΔΗΕ  έχουν συντάξει από  κοινού τις    
παρακάτω διαδικασίες, τις οποίες κρίνουν επαρκείς και οι οποίες αναλυτικότερα 
αφορούν: 

  
4.1 Τις επιθεωρήσεις που θα πρέπει να κάνει το προσωπικό του Αναδόχου πριν από 

την κάθε χρήση ανυψωτικού  µηχανήµατος από τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ 7 της 

Τεχν. Περιγραφής για χρήση από αυτόν (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, 

συµπεριλαµβανόµενη στο Παράρτηµα Β της παρούσας σύµβασης ως αναπόσπαστο 

µέρος αυτής).  

4.2 Την συµµετοχή του Αναδόχου στη διάρκεια της παρούσας σύµβασης σε 

συνεργασία µε την 1862 Περιφ. Αποθήκη στην εκπόνηση του προγράµµατος των 

εργασιών τακτικής συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των 

διατιθέµενων βάσει της παραγρ 7 της Τεχν. Περιγραφής ανυψωτικών µηχανηµάτων για 

χρήση από αυτόν και στην εποπτείαΙ παρακολούθηση των υλοποιούµενων µε 

δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ εργασιών τακτικής συντήρησης αυτών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, συµπεριλαµβανόµενη στο 

Παράρτηµα Γ της παρούσας σύµβασης ως αναπόσπαστο µέρος αυτής),  

4.3 Την υλοποίηση από τον Ανάδοχο της επίβλεψης της λειτουργίας ανυψωτικού   

µηχανήµατος κατά την χρήση οποιουδήποτε από τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ 7 

της Τεχν. Περιγραφής ανυψωτικά µηχανήµατα για χρήση από αυτόν, η οποία επίβλεψη 

λειτουργίας κατά την διάρκεια της χρήσης των από τον Ανάδοχο αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη αυτού καθώς και την συµµετοχή του Αναδόχου στη διάρκεια 

της παρούσας σύµβασης σε συνεργασία µε την 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκη στην 

διερεύνηση των αιτίων και στην υλοποίηση της αποκατάστασης (εργασίες 

αποκατάστασης και αποδοχή αποτελέσµατος εργασιών αποκατάστασης) τυχόν 

βλάβης ή ζηµίας αυτού (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 

συµπεριλαµβανόµενη στο Παράρτηµα Δ της παρούσας σύµβασης ως αναπόσπαστο 

µέρος αυτής).  

4.4 Την παράδοση από τον ΔΕΔΔΗΕ (3001/1862 Περ Αποθήκη)  στον Ανάδοχο 

ανυψωτικού  µηχανήµατος από τα διατιθέµενα βάσει της παραγρ 7 της Τεχν. 

Περιγραφής για χρήση από  αυτόν πριν από την  έναρξη   απασχόλησης του Αναδόχου 

για ικανοποίηση αιτήµατος υλοποίησης εργασιών της σύμβασης  ή  την παράδοση από 
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τον Ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικού  µηχανήµατος από τα διατιθέµενα βάσει της 

παραγρ. 7 της Τεχν. Περιγραφής µετά από την χρήση αυτών από τον Ανάδοχο στο τέλος 

της ολοκλήρωσης αιτήµατος  υλοποίησης εργασιών της σύμβασης  (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ, συµπεριλαµβανόµενη στο Παράρτηµα Ε της παρούσας σύµβασης ως 

αναπόσπαστο µέρος αυτής).  

4.5 Την παράδοση από τον ΔΕΔΔΗΕ (3001/1862 Περ. Αποθήκη ) - παραλαβή από τον 

Ανάδοχο και αντιστρόφως  των υλικών, μέσω καταμέτρησης των ποσοτήτων ανά  

κωδικό υλικού, που θα διαχειρίζεται ο ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης  της 

κατηγορίας εργασιών Γ της εν λόγω σύμβασης καθώς και τις απογραφές  των 

διαχειριζόμενων υλικών (κωδικών) από τον ανάδοχο, όποτε αυτές προβλέπονται από    

την συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, συµπεριλαµβανόµενη στο Παράρτηµα Ζ της παρούσας 

σύµβασης ως αναπόσπαστο µέρος αυτής).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Υποχρεώσεις- Ευθύνες  του  

Εργολάβου 

1. Συµφωνείται ρητά, ότι η ευθύνη, για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 

υλοποίηση των εργασιών από αυτόν ή και εξαιτίας αυτών, είτε στο προσωπικό αυτού, 

είτε στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζηµιές ή βλάβες 

που ενδεχοµένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον 

Ανάδοχο.  

Το ίδιο ισχύει, όχι µόνο για τις σωµατικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου, 

αλλά και για την εξ' αυτών χρηµατική ικανοποίησή του, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 

οδύνης, αλλά και για υλικές ζηµιές σε κάθε τρίτο, ως τέτοιου (τρίτου) νοουµένης και του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µετά του προσωπικού της.  

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόµενο των παρεµβάσεων των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, περιορίζεται αποκλειστικά και 

µόνον σε διευκρινήσεις που ενδεχόµενα ήθελε ζητηθούν από τον Ανάδοχο ως προς το 

περιεχόµενο των ειδών και των ποσοτήτων των προς υλοποίηση εργασιών, οµού και 

των θέσεων υλοποίησης των εργασιών.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη, 

η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έστω και αν αυτή οφείλεται και 

σε ελαφρά ακόµη αµέλεια αυτού ή και από των από αυτόν προστηθέντων προσώπων. 

Σε περίπτωση µη αποκατάστασης από τον εργολάβο τέτοιας ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης, 

εντός εύλογου προθεσµίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια 

µε δαπάνες του εργολάβου.  

 

3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή 

των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το 

απασχολούµενο σ' αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή 

εφαρµογή των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού.  
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση τυχόν ατυχήµατος, να τηρήσει όλες τις 

σχετικές υποχρεώσεις που έχει ως εργοδότης, όπως προβλέπονται στους κείµενους 

νόµους, διατάξεις και εγκυκλίους.  

5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εφοδιασµό και διατήρηση σε ισχύ, 

µε δική του φροντίδα και δαπάνες, των απαραίτητων αδειών για την επίβλεψη 

λειτουργίας, οδήγηση-χειρισµό και συντήρηση  των ανυψωτικών που θα του διαθέτει ο 

ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση των εργασιών στην 3001 (1862) Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-

Θ. Η δαπάνη τακτικής συντήρησης των διατιθέµενων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής για χρήση από τον Ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ . Επίσης ο 

ΔΕΔΔΗΕ  θα διαθέτει τα καύσιµα για την κίνηση αυτών.  

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις τηρούµενες διαδικασίες εισόδου και εξόδου του 

προσωπικού του στην 3001(1862) Περιφ Αποθήκη στις συμπεριλαμβάνεται και η 

υπογραφή  κατά  την ώρα εισόδου  και ώρα εξόδου του  σε  τηρούμενη κατάσταση   και 

να καταβάλλει την αξία κάθε εµπορεύµατος ή πράγµατος το οποίο ήθελε αποδειχθεί ότι 

αφαιρέθηκε από το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου µε 

ταυτόχρονο αποκλεισµό του εµπλεκόµενου ατόµου του προσωπικού του Αναδόχου από 

την απασχόληση του στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8α 

Υποχρεώσεις- Ευθύνες του Εργολάβου τήρησης ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας  

 

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, 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 τις 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 εν ισχύει 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 του ΔΕΔΔΕΗ και 
 
(β)  να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 
Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, 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 ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του 
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προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, 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 του ΔΕΔΔΗΕ 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.  Ο 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 ή άλλο σχετιζόμενο ασφαλιστκό φορέα , προκειμένου να ελεγχθεί η 
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
4.   Το προσωπικό του Εργολάβου / Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του 
Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της 
Σύμβασης και καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της 
Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της 
εταιρείας του Εργολάβου / Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή 
θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το 
ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον 
φέρει την υπογραφή του Τομεάρχη Τεχνικών Εργασιών Δικτύου  της 
ΔΠΜΘ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα 
για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως 
εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του 
Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του 
Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να 
αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το 
προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς 
εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της 
Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 
 
5.    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. 
 
6.   Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση 
με τα τυχόν οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες 
και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα 
οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο 
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εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό 
σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του 
Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8β 

Ποινικές Ρήτρες 

1.   Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση 
Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης 
λόγω υπαιτιότητάς τoυ.  

2.   Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την αντίστοιχη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την 
επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα αποτελέσµατα υλοποίησης από τον 

Ανάδοχο οποιωνδήποτε αιτηθεισών εργασιών από την 1862 Αποθήκη, όπως αυτές 

περιγράφονται στην παραγρ.1 της συνηµµένης Τεχνικής Περιγραφής.  

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις αιτηθεισών εργασιών συλλογής υλικών 

παραγγελιών και παραλαβών (παρ 1  συνηµ. Τεχνικής Περιγραφής), στις οποίες η 

καταγραφείσα από τον Ανάδοχο ως συλλεχθείσα, φορτωθείσα ή εκφορτωθείσα  

ποσότητα υλικού διαφέρει από την πραγµατική ποσότητα  του συλλεχθέντος, 

φορτωθέντος ή εκφορτωθέντος ή παραληφθέντος   φυσικού υλικού (ελλειµµατική 

συλλογή, όταν η ποσότητα του φυσικού  υλικού είναι µικρότερη της 

καταγραφείσας ποσότητας και πλεονασματική συλλογή  όταν η ποσότητα του 

φυσικού  υλικού είναι µεγαλύτερη της καταγραφείσας ποσότητας), η ΔΕΔΔΗΕ 

διατηρεί το δικαίωµα της επιβολής ποινικής ρήτρας ως ακολούθως  

3.1 Για ελλειµµατική συλλογή υλικών ανά παραγγελία χορήγησης υλικών , ποινική 
ρήτρα ίση  

- µε την αµοιβή 1 (µίας) ανθρωποώρας απασχόλησης του Αναδόχου  στην υλοποίηση 
εργασιών κατηγορίας Α (παραγρ. 2, άρθρου 2)  στην περίπτωση  αξίας  του ελλείμματος  
της παραγγελίας  μικρότερης  ή ισης  των  100 ευρώ. 

- µε την αµοιβή 3 (τριών) ανθρωποωρών  απασχόλησης του Αναδόχου  στην υλοποίηση 
εργασιών κατηγορίας Α (παραγρ. 2, άρθρου 2)  στην περίπτωση  αξίας  του ελλείμματος  
της παραγγελίας  μεγαλύτερης των  100 ευρώ..  

3.2 Για πλεονασµατική συλλογή υλικών ανά παραγγελία  χορήγησης υλικών , ποινική 
ρήτρα ίση  

µε την αξία του πλεονάσματος  υλικών της παραγγελίας, προσδιοριζόμενης βάσει  των 
τρεχουσών τιμών αντικατάστασης  των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα Θ) .  
 
3.3 Για πλεονασματική   συλλογή  υλικών  ανά  παραλαβή  υλικών, ποινική ρήτρα ίση 
µε την αµοιβή 1 (µίας) ανθρωποώρας απασχόλησης του Αναδόχου  στην υλοποίηση 
εργασιών κατηγορίας Α (παραγρ. 2, άρθρου 2).  
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3.4 Για ελλειµµατική  συλλογή  υλικών  ανά  παραλαβή  υλικών , ποινική ρήτρα ίση  

µε την αξία του ελλείμματος  υλικών της παραγγελίας, προσδιοριζόμενης βάσει  των 

τρεχουσών τιμών αντικατάστασης  των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα Θ) . 

Όταν  συνολικά  η αθροιστική  αξία πλεονάσματος υλικών  από  πλεονασματικές   

συλλογές  υλικών  από   παραγγελίες χορήγησης  υλικών  μαζί  με την   αθροιστική  αξία 

ελλείμματος υλικών από ελλειμματικές συλλογές υλικών από παραλαβές υλικών  υπερβεί    

τις  τρείς  χιλιάδες  (3.000)  ευρώ ο ΔΕΔΔΗΕ  προβαίνει σε άμεση  καταγγελία  της 

σύμβασης με κατάπτωση της κατατεθείσας  εγγυητικής επιστολής  κάλυψης  αξίας τυχόν 

ελλειμμάτων  των  διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο  υλικών.   

  

3
 

α. Για τα  διαχειριζόμενα αποκλειστικά από τον ανάδοχο υλικά που 

περιγράφονται στο Παράρτημα  Ζ , παραγρ. Α της παρούσας με τις τιμές 

αντικατάστασης των  και για τις προβλεπόμενες απογραφές βάσει των ρυθμίσεων 

της συνημμένης  Τεχνικής Περιγραφής, σε περίπτωση  που  

- η  αξία  ελλείμματος των  υλικών ανά  απογραφή υπερβεί τις  τρείς χιλιάδες 

(3.000) ευρώ ή   

- η αξία των ελλειμμάτων υλικών αθροιστικά στις  προβλεπόμενες από την 

συνημμένη τεχνική περιγραφή απογραφές έχει υπερβεί τις  τρείς χιλιάδες (3.000) 

ευρώ,   

ο  ΔΕΔΔΗΕ  προβαίνει σε άμεση  καταγγελία  της σύμβασης και κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής κάλυψης αξίας τυχόν ελλειμμάτων υλικών με κατάπτωση 

της κατατεθείσας  εγγυητικής επιστολής  κάλυψης  αξίας τυχόν ελλειμμάτων  των  

διαχειριζόμενων από τον  ανάδοχο  υλικών υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  Για αξία 

ελλειμμάτων μικρότερη των τριών  χιλιάδων (3000) ευρώ ανά απογραφή, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού  ίσου με  το  10%  της αξίας του ελλείμματος της 

απογραφής.    

 4. Σε περίπτωση  καθυστέρησης  έναρξης  της  υλοποίησης εργασιών συλλογής 

υλικών παραγγελιών ή λοιπών υποστηρικτικών εργασιών της, οι οποίες έχουν 

γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα µε την παρ 5 της τεχνικής περιγραφής, κατά 

χρόνο που υπερβαίνει τους προβλεπόμενους χρόνους στην ίδια παράγραφο της Τεχν 

Περιγραφής µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο µε έγγραφη 

απόφαση του Προισταµένου της 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκης ποινική ρήτρα οριζοµένη 

εις το τριπλάσιο της αµοιβής της ανθρωποώρας της κατηγορίας των αιτηθέντων 

εργασιών (άρθρο 2, παράγρ. 2) για κάθε ώρα καθυστέρησης  έναρξης της υλοποίησης 

εργασιών. 

 

 

5. Σε περίπτωση   απουσίας ενός χειριστή ή φορτοεκφορτωτή του Αναδόχου και 

στην  περίπτωση που δε  δύναται να εκτελεστεί εργασία με το γερανοφόρο και 

περονοφόρο   όχημα   λόγω  απουσίας  του χειριστή  ή  του μειωμένου  

αριθμού φορτοεκφορτωτών, θα επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα ίση  µε την αµοιβή 5 (πέντε ) 

ανθρωποωρών  απασχόλησης  του  Αναδόχου  στην υλοποίηση εργασιών της 

αντίστοιχης κατηγορίας  εργασιών   (παραγρ. 2, άρθρου 2 ).   

6. Σε περίπτωση  διαπιστωμένης  υπεξαίρεσης   υλικού ή εξοπλισμού  

ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ  από προσωπικό του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική  
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ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού προσαυξημένη   κατά  20% 

αυτής με ταυτόχρονη άμεση απομάκρυνση του εμπλεκόμενου προσωπικού του 

αναδόχου.   

7. Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο 

ΔΕΔΔΗΕ χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές και ότι 

είναι δίκαιες και εύλογες. 

 

8.  Το σύνολο  των  παραπάνω  Ποινικών Ρητρών  δεν μπορεί να υπερβεί το 

15%   του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα 

των τυχόν προσθέτων εργασιών  και  των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

9. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 

πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης 

της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το  ποσό  της πιστοποίησης δεν επαρκεί,  

οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ή  την . 

εγγυητική επιστολή κάλυψης αξίας τυχόν ελλειμμάτων υλικών. 

 

10 Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από 

τους Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση 

Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης 

λόγω υπαιτιότητας του. 

 

11. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Προσωπικό  του   Εργολάβου 

 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα διατηρεί και  θα διαθέτει,  για  την  υλοποίηση των 

εργασιών  κατηγορίας Α  είτε  Β του  έργου,  απολύτως  κατάλληλο ειδικευµένο 
εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισµένο, µε όλα τα απαραίτητα µέσα και 
εργαλεία µε εξαίρεση των ανυψωτικών µηχανηµάτων τα οποία θα διατίθενται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ και τα οποία περιγράφονται στην παράγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής  
Επιπλέον   κάθε  μισθωτός του  Αναδόχου  απασχολούμενος στην υλοποίηση των 
εργασιών  του έργου  θα πρέπει  α) να    είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 
και στον οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, 
εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας, β) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γ) να  είναι υγιής 
και γενικώς ικανός και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος, βάσει ιατρικής 
γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΠΥ,  δ) να μην  έχει καταδικαστεί ή 
να μην  διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφάλειας των μεταφορών, 
σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της ιδιωτικής 
περιουσίας και ε) να   έχει  εγγραφεί  στα  Μητρώα Α ή Β  του Εθνικού Μητρώου 
Φορτοεκφορτωτών ( Απόφαση  14366/416, ΦΕΚ αρ φύλλου 110, 9-5-2013). 

 . 
Για τα  παραπάνω ο ανάδοχος θα προσκομίσει  
- υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου  8 Ν.1599/1986  καθώς και 
- τις βεβαιώσεις εγγραφής  στα  Μητρώα Α ή Β  του Εθνικού Μητρώου 
Φορτοεκφορτωτών ( Απόφαση  14366/416, ΦΕΚ αρ φύλλου 110, 9-5-2013) του 
προσωπικού υλοποίησης εργασιών κατηγοριών  Α και Β με την έναρξη των 
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εργασιών της Σύμβασης ή , ελλείψει  βεβαιώσεων, τις  αιτήσεις  εγγραφής  στα  
Μητρώα Α ή Β  το αργότερο   εντός ενός  μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης.   
 

2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει  υπεύθυνο ομαδάρχη –
αρχιεργάτη    σύμφωνα με τον Γενικό Ενιαίο Κανονισμό εργασίας  Διεξαγωγής των 
Φορτοεκφορτωτικών εργασιών  ξηράς  (Απόφαση  Υποργείου Εργασίας Κοινωνικής 
ασφάλισης και Πρόνοιας της  20/5/2013, Αρ Πρωτ 460/15662 ) για την παρακολούθηση 
και επίβλεψη του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης 
περιλαµβανοµένης και της λήψεως όλων των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. Το 
πρόσωπο αυτό θα είναι  με επαρκή πείρα  για  παρόμοια  έργα  με  αυτό  της  Σύμβασης   
και θα πρέπει να συνδέεται με την εταιρεία του Αναδόχου με μόνιμη σχέση εργασίας 
(υπαλληλική – εταιρική).  Ο υπεύθυνος ομαδάρχης –αρχιεργάτης      θα  παρίσταται  
στο  χώρο  εκτέλεσης  εργασιών  ανελλιπώς μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό του 
Αναδόχου.  
-Ως   εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με το ΔΕΔΔΗΕ, θα είναι  ο μισθωτός 

του Αναδόχου που θα υλοποιεί  τις εργασίες κατηγορίας  Γ ,  σύμφωνα με  την  παραγρ 1  
της συνημμένης  Τεχνικής  Περιγραφής (Παράρτημα Α).  Ο μισθωτός  αυτός θα πρέπει  
να είναι  
 - απόφοιτος  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  σε αντικείμενο εκπαίδευσης  Logistics 
/Εφοδιαστική αλυσίδα  ή   
  - απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης  (στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας ) με εμπειρία  σε  
λειτουργία  αποθήκης  τουλάχιστον  δύο ετών.  
Το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση , το τηλέφωνο  καθώς και  τα στοιχεία 
εκπαίδευσης  και επαγγελματικής εμπειρίας (βιογραφικό σημείωμα)    δύο 
τουλάχιστον  ατόμων   για την   υλοποίηση  εργασιών  κατηγορίας Γ , οφείλει ο 
Ανάδοχος να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, µε την υποβολή της προσφοράς του. 
 
- Ο μισθωτός  του Αναδόχου  που θα υλοποιεί  τις εργασίες  κατηγορίας  Δ  θα πρέπει  
να είναι  
 - απόφοιτος  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης  σε  αντικείμενο 
εκπαίδευσης  Logistics /Εφοδιαστική αλυσίδα  ή  Διπλ Μηχανολόγος μηχανκός με 
συμπληρωματική ή μεταπτυχιακή  εκπαίδευση σε Logistics /Εφοδιαστική 
αλυσίδα/Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) με επιθυμητή εμπειρία στην 
χρήση SAP/MM και Εxcel.       
     Το ονοµατεπώνυµο,  τη διεύθυνση,  το τηλέφωνο  καθώς και  τα στοιχεία 
εκπαίδευσης  και επαγγελματικής εμπειρίας (βιογραφικό σημείωμα)     δύο 
τουλάχιστον  ατόμων   για την   υλοποίηση  εργασιών  κατηγορίας Δ , οφείλει ο 
Ανάδοχος να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, µε την  υποβολή της προσφοράς του  . 
 

-  Ο  εργολάβος ως έχων την  ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
Πρόληψης και Ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Ν.1568/85, Ν.1396/83 κ.λ.π.),  υποχρεούται να ορίσει   
Τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με κατάθεση στην  
Προισταμένη Υπηρεσία  Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986. Αυτός θα είναι, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον 
Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας. Ο 
Τεχνικός ασφαλείας έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη  Νομοθεσία και να παίρνει  όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας  για την αποφυγή ατυχήματος που θα μπορούσε να 
συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα 
κατά την εκτέλεση των εργασιών της  παρούσας Σύμβασης,  είτε, προκειμένου  για  
τα διατιθέμενα  από τον ΔΕΔΔΗΕ   προς χρήση από τον Ανάδοχο ανυψωτικά 
μηχανήματα της παρ 7 της Τεχν. Περιγραφής και σε σχέση με την επιθεώρηση 



21 
 

αυτών πριν από τη χρήση, την τακτική των συντήρηση  και την επίβλεψη 
λειτορυγίας και αποκατάστασης  βλάβης ή ζημίας αυτών ,   να εξασφαλίζει την  
τήρηση  εκ  μέρους του προσωπικού του Αναδόχου των διαδικασιών  που 
προβλέπονται (  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / Παράρτ. Β παρούσας  σύμβασης,  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
/Παράρτ. Γ παρούσας  σύμβασης  και  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / Παράρτ. Δ παρούσας  σύμβασης ).     

Ο Τεχνικός ασφαλείας θα παρευρίσκεται στο έργο  όσες φορές προβλέπει η 
Ελληνική  Νομοθεσία, γνωστοποιώντας  την Επιχείρηση για το πρόγραμμα επισκέψεώς 
του στο χώρο εργασίας. 

 Η αμοιβή  του  Τεχνικού  ασφαλείας, καθώς και κάθε  άλλη  γενικά  απαίτησή του 
για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  Ανάδοχο. Ρητά 
καθορίζεται  ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι  της Επιχείρησης απεριόριστα και  σε 
ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του ομαδάρχη –αρχιεργάτη  και  του Τεχνικού  
ασφαλείαςτου και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που 
προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

Αν ο Εργολάβος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση,  μπορεί «Τεχνικός   
ασφαλείας» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν 
παραπάνω. 

3. Το προσωπικό  του  αναδόχου  που θα υλοποιεί  εργασίες  κατηγορίας  Α  με 
χρήση  περονοφόρου οχήματος  της παρ.  7 της Τεχν περιγραφής   θα πρέπει να  
κατέχει  εν ισχύει την άδεια Μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων με κινητήρια θερμική μηχανή ομάδας ΙΑ και τάξης Δ ή Β ή Γ ή Α  

4. Το προσωπικό  του  αναδόχου  που θα υλοποιεί  εργασίες κατηγορίας  Β    
θα πρέπει να κατέχει εν ισχύει την άδεια Μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρια θερμική μηχανή ομάδας ομάδας Γ και  τάξης Γ ή 
Β Ή Α  καθώς και   άδεια  χειρισμού περονοφόρου  ομάδας ΙΑ / τάξης κατελάχιστο  Δ .  .  

5. Το προσωπικό  του  αναδόχου θα  είναι της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ µε 

δικαίωµα αυτής να ζητεί την αντικατάσταση προσωπικού που η συµπεριφορά του 

δηµιουργεί προβλήµατα συνεργασίας ή εγκυµονεί κινδύνους για τον ίδιο, το 

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό,  ο  δε  Ανάδοχος  

υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  προς  την απαίτηση  αυτή  της  Επιχείρησης  μέσα  

σε  εύλογο  χρόνο  από  την  έγγραφη ειδοποίησή του. 

 Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων - υπηρεσιών όπως αναλυτικά 

αναφέρονται παραπάνω.  

Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση 

δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος 

εκτέλεσης του µε την παρούσα Σύµβαση συµφωνηµένου έργου, σε καµία περίπτωση δεν 

λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι το 

περιεχόμενο των εντολών των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ   για την εκτέλεση των εργασιών, 

περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στο προσδιορισμό των ειδών και των ποσοτήτων 

των προς συλλογή η φορτοεκφόρτωση υλικών, ομού και των θέσεων συλλογής, 
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φόρτωσης και εκφόρτωσης 

6. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα  αντικατάστασης  μέλους του προσωπικού του 

με άλλο πρόσωπο με  τα  αντίστοιχα  προσόντα. ,    Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει 

μετά  από  συναίνεση  της Επιβλέπουσας   και πριν από την αποχώρηση του προς 

αντικατάσταση μέλους. 

7. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος  

γνωστοποιεί  στην Επιχείρηση  τον  κύριο εκπρόσωπό του,  ο  οποίος θα 

είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν 

στην εκτέλεση  της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων 

των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι  

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που 

διαμένει στην Ελλάδα. 

8. Ο Ανάδοχος με  την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως  

το  προσωπικό  του,  τον ομαδάρχη-αρχιεργάτη    και  τον τεχνικό ασφαλείας και να 

προσκομίσει στο  ΔΕΔΔΗΕ , σε αντίγραφα,  τις επαγγελματικές άδειες των   

χειριστών,  τη  δήλωση  αποδοχής  τεχνικού ασφαλείας   με  την κατάθεση  αυτής  

στην  αρμόδια  υπηρεσία.   

ΑΡΘΡΟ 10  

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων  

1. Για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 

8 της παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνοµολογεί, να 

διατηρεί και να παρακολουθεί, µε δικές του δαπάνες, ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ».  

2. Το αντικείµενο, η διάρκεια, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και οι γενικοί όροι που 

πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης, 

καθορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα «Τεύχος περί Ασφαλίσεων».  

3.  Με την υπογραφή της σύμβασης  ο ανάδοχος θα πρέπει να  υποβάλλει  την 

βεβαίωση  ασφάλισης  και  εντός  ενός  μήνα  το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

ΑΡΘΡΟ 11   

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

 

1.  Ο Εργολάβος/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. 
  
2.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 
Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που 
μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, 
εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η 

Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.       
 

ΑΡΘΡΟ 12 
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Φορολογικές Υποχρεώσεις 

1. Όλοι ανεξαιρέτως οι, σχετικά µε την παρούσα σύµβαση και των βάσει αυτής 

συναλλαγών, πληρωµών, εκδόσεων αποδείξεων, τιµολογίων κλπ., επιβεβληµένοι πάσης 

φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του 

Δηµοσίου, Δήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και γενικά 

παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν, βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, µε εξαίρεση τον ΦΠΑ που βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

όπως προβλέπεται παραπάνω (άρθρο 2 ).  

Η παραπάνω απαρίθµηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά.  

2. Εφόσον και σε όποια έκταση ο ανάδοχος ή η Επιχείρηση ήθελαν απαλλαγεί από την 

καταβολή τελών χαρτοσήµου ή οποιασδήποτε άλλης από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, 

το ποσό που θα προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται, από τον εργολάβο στο 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µειούµενου αντίστοιχα του συµβατικού ανταλλάγµατος κατά το ποσό αυτό.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  

  Απαιτήσεις - Διαφωνίες 
1.Απαιτήσεις 

1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 

σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στο Συµφωνητικό, υποχρεούται να το 

γνωστοποιεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία , για το οποίο προτίθεται να προβάλλει την απαίτηση.  

Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.  

1.2 Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αντίστοιχα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

οικονοµική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή 

της.  

1.3 Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, 

περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίστοιχα µπορούν  να το 

επαληθεύσουν  από τα τηρηθέντα στοιχεία.  

 2. Διαφωνίες  

2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Συµφωνητικού, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον Ανάδοχο 

µε "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".  

2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας" ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που 

αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.  

β. Εκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.  

γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό 
ποσό.  

δ. Ολα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και  
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 κάθε στοιχείο  που θεωρείται απαραίτητο.  

2.3 Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την 

ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την 

απόφαση της Επιχείρησης.  

2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της 

Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην 

παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

 2.5  Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση  

του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου σχετικά µε την έγκαιρη και την 

άρτια εκτέλεση του  

ΑΡΘΡΟ 14  

Δωσιδικία 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση, 

πέρα από τις προβλέψεις διευθέτησης στα πλαίσια αυτής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

13, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.  

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα 

σύµβαση σε  δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα (1) το καθένα.  
 
 
 
             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ      ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                                                ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  -2016   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Το αντικείμενο του έργου παροχής υπηρεσιών «Συλλογή υλικών παραγγελιών και  

υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ- Θ» αφορά: 

 Συλλογή υλικών παραγγελιών και παραλαβών , τα οποία θα συλλέγονται από τις 

αντίστοιχες θέσεις αποθήκευσης των εσωτερικά της 3001 (1862) Περιφ Αποθήκης βάσει 

των εντύπων των παραγγελιών των υλικών και των παραλαβών σύμφωνα με την 

υπάρχουσα κωδικοποίηση υλικών του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και οι οποίες θέσεις αποθήκευσης 

των υλικών θα γνωστοποιούνται είτε μέσω κωδικών ενθεμίωσης του υλικού σύμφωνα με 

το σύστημα ενθεμίωσης της 3001 (1862) Αποθήκης είτε από τα αρμόδια όργανα της 

3001 (1862) Αποθήκης. Η συλλογή και συγκέντρωση των υλικών των παραγγελιών και 

των παραλαβών  θα γίνεται είτε αθροιστικά ανά ομάδες παραγγελιών ή παραλαβών είτε 

μεμονωμένα ανά παραγγελία ή παραλαβή και η συγκέντρωση των συλλεγμένων υλικών 

θα γίνεται είτε σε συγκεκριμένη θέση επί εδάφους ή θέσης αποθήκευσης  είτε επί 

οχήματος πελάτη της 3001 (1862) Αποθήκης είτε από όχημα παραλαβής υλικών. Οι 

μετακινήσεις υλικών, φορτώσεις  αυτών  επί   οχημάτων  ή  εκφορτώσεις  αυτών  από  τα 

οχήματα   μπορεί να γίνουν είτε χειρονακτικά είτε με τη χρήση- χειρισμό από τον ανάδοχο 

αυτοκινούμενου γερανού , πετρελαιοκίνητων ή ηλεκτροκίνητων περονοφόρων, 

γερανογέφυρας, χειροκίνητων παλετοφόρων, ηλεκτρικών παλετοφόρων πεζού χειριστή 

που θα διατίθενται από την Αποθήκη προς χρήση από τον ανάδοχο. Η καταγραφή των 

κωδικών υλικού και των ποσοτήτων συλλογής υλικών θα γίνεται χειρόγραφα και 

ενυπόγραφα από τον συλλέκτη παραγγελίας ή παραλαβής  επί των εντύπων των 

παραγγελιών ή παραλαβών των καταστάσεων υλικών (αντίγραφα των οποίων θα 

διατηρεί και ο Ανάδοχος) είτε με χρήση φορητών ηλεκτρονικών τερματικών ανάγνωσης 

και καταγραφής, που θα διατίθενται από τα αρμόδια όργανα της 3001 (1862) Αποθήκης 

κατόπιν αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού του αναδόχου στη χρήση αυτών. 

Ειδικότερα,η συλλογή  υλικών παραγγελιών και παραλαβών  διακρίνεται στις παρακάτω 

κατηγορίες. 

Κατηγορία Α: Συλλογή υλικών  παραγγελιών  και  παραλαβών με φόρτωση ή 

εκφόρτωση οχήματος στην οποία συλλογή  γίνεται  και χρήση περονοφόρου 

μηχανήματος της παραγρ. 7 της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής κατα ποσοστό έως 

30% των ανθρωποωρών υλοποίησης εργασιών της κατηγορίας  ανά  ημέρα  υλοποίησης 

εργασιών της κατηγορίας.   

Στις εργασίες  της  κατηγορίας  αυτής  συμπεριλαμβάνονται και υποστηρικτικές  εργασίες  

της  συλλογής  υλικών  παραγγελιών και  παραλαβών,  όπως  αποσυσκευασία  ή  

συσκευασία  υλικών  και  με   άλλα  υλικά συσκευασίας διατιθέμενα  από την 3001 (1862) 

Αποθήκη, διαλογή  υλικών  με βάση  κριτήρια  διαλογής  που θα καθορίζονται  από  

τον ΔΕΔΔΗΕ   ή  διαχωρισμό υλικών όπως πχ ο  διαχωρισμός ποσότητας (λήψη 

δείγματος ή άντληση )  ελαίου από συσκευές , η καταμέτρηση ποσοτήτων υλικών,  

επικολλήσεις  ετικετών, αποσυσκευασία ή συσκευασία παλετών,  παλετοκιβωτίων, 

βαρελιών,  δοχείων, κιβωτίων, δεμάτων ή άλλων μοναδιαίων φορτίων, συγκέντρωση  σε 

κάδους αχρήστων υλικών συσκευασίας,  οδήγηση  οχημάτων  εσωτερικά  της Αποθήκης 

μέχρι  το πολύ έως  30 ώρες  αθροιστικά  για την διάρκεια της σύμβασης ,  εργασίες  

λίπανσης  και  πλύσης  οχημάτων ή ανυψωτικών μηχανημάτων και  βαφών,     



26 
 

 

Κατηγορία Β: Συλλογή  υλικών παραγγελιών και παραλαβών με φόρτωση ή εκφόρτωση 

οχήματος στην οποία συλλογή  γίνεται  χρήση  αυτοκινούμενου γερανού  ή  

περονοφόρου οχήματος της παραγρ. 7 της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής   
 Κατηγορία Γ: Διαχείριση Ξύλινων Στύλων Α, Β, Χ & Γ καταλληλότητας , Ξυλεία 
Συσκευασίας Γ καταλληλότητας, Καλωδίων και Αγωγών Α, Β καταλληλότητας, 
αποκλειστικά από τον ανάδοχο και με δική του αποκλειστική υπευθυνότητα. Τα 
υλικά της  εν λόγω κατηγορίας  εργασιών αναγράφονται αναλυτικά  στο Παράρτημα Ζ , 
παραγρ. Α  της παρούσας σύμβασης.   
Οι εργασίες της παραπάνω κατηγορίας ( Γ) περιλαμβάνουν : 

α) Μέριμνα για την συλλογή υλικών /εκτέλεση παραγγελιών χορηγήσεων-
παραλαβών υλικών όπως περιγράφονται στις κατηγορίες Α & Β για τα παραπάνω 
υλικά. 
β) Παραλαβή υλικών και μέριμνα για την αποθήκευση, ενθεμίωση και διευθέτηση 
των παραπάνω παραλαμβανόμενων υλικών σύμφωνα με τους κανόνες και οδηγίες 
της Περιφερειακής Αποθήκης /ΔΠΜΘ/ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
γ) Παρακολούθηση και έλεγχος του αποθέματος των παραπάνω υλικών από 
πλευράς αναδόχου. Συνεργασία με  τους  υπευθύνους   της Περιφερειακής 
Αποθήκης  για  σύγκριση με τα λογιστικά υπόλοιπα των πληροφοριακών  
συστημάτων που λειτουργούν στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσ/νίκης (SAP, 
Eurofasma, Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ξύλινων Στύλων). 
δ) Παρακολούθηση και μέριμνα για την εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών 
όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω στην κατηγορία εργασιών Α και αφορούν 
τα παραπάνω υλικά. 
ε) Σε σχέση με τις ημερήσιες κινήσεις των παραπάνω υλικών, έλεγχος  των 
κινήσεων αυτών των υλικών βάσει των εντύπων φόρτωσης (‘πειστηρίων 
φόρτωσης’)  για την ορθότητα σε αντιπαραβολή με τις  λογιστικές  καταχωρήσεις  
στα πληροφοριακά συστήματα της Περιφερειακής Αποθήκης (SAP, Eurofasma, 
Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ξύλινων Στύλων), που θα ………... Έγγραφη ενημέρωση 
των υπευθύνων της Αποθήκης σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους καταχώρησης. 

        ζ) Έλεγχος (οπτικός) διατήρησης ποιότητας αποθηκευμένων υλικών και  
       συσκευασιών. Έγγραφη ενημέρωση των υπευθύνων της Περιφερειακής Αποθήκης  
       Θεσ/νίκης σε περίπτωση οφθαλμοφανούς προβλήματος. 

η) Μέριμνα για την καθαριότητα και την ευταξία του χώρου αποθήκευσης των 
παραπάνω υλικών. 
θ) Οι εργασίες (γ) – (η) θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα  κατά  την κρίση 
του αναδόχου ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ι) Οι εργασίες (α) & (β) για τα υλικά που αναφέρονται στην κατηγορία εργασιών Γ θα 
γίνονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο (καμία από τις παραπάνω εργασίες δεν θα 
γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε χωρίς την παρουσία ή ,αν αυτό δεν είναι εφικτό, την 
ενημέρωση καθώς και την συναίνεση του αναδόχου ή εκπροσώπου του ή σε 
εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις θα γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω. 
κ) Πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και 
χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την διαχείριση των παραπάνω 
υλικών.  
λ) Συμμετοχή στην ετήσια απογραφή του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, που αφορά τα παραπάνω 
υλικά, κατά την οποία  σε περίπτωση ύπαρξης ελλειμμάτων  υλικών  θα ισχύουν οι   
σχετικές  προβλέψεις  της σύμβασης. 
μ) Σύνταξη στοιχειώδους  χαρτογραφικού ή ηλεκτρονικού  ευρετηρίου  θέσεων 
αποθήκευσης  όλων των διακινούμενων  υλικών από την  Περιφ. Αποθήκη (όχι  
μόνο των υλικών  υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης από τον Ανάδοχο)  
με επικαιροποίηση   του στις περιπτώσεις αλλαγών  θέσεων αποθήκευσης  των 
υλικών  
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    Kατηγορία Δ:   

   Οι εργασίες της παραπάνω κατηγορίας ( Δ) περιλαμβάνουν : 

   α) Έκδοση Κατάστασης  επάρκειας υλικών   Α και Β καταλληλότητας , 2 φορές ανά 

μήνα,  με  επάρκεια αποθεμάτων από   μηδέν   μέχρι  τέσσερις μήνες  κατανάλωσης 

βάσει τρεχόντων αποθεμάτων     3001 Περ Αποθήκης /  ΔΠΜΘ και βάσει    ιστορικών  

στοιχείων κατανάλωσης.    

 β)  Εργασίες  διαχείρισης  παραγγελιών εσωτερικών πελατών Περ. Αποθήκης  ΔΠΜΘ   

 γ) Μηνιαίες , ψηφιακές   και εκτυπωμένες ,    αναφορές ,  μορφοποιημένες  για   

αποστολή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή  στους εσωτερικούς πελάτες της Περιφ 

Αποθήκης ( Περιοχές  ΔΕΔΔΗΕ) (Παράρτημα Η ).   

δ) Λοιπές υποστηρικτικές εργασίες εφοδιαστικής  αλυσίδας     

2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται, πριν  τη σύνταξη  της  προσφοράς του, να επισκεφθεί την 

Αποθήκη και να πληροφορηθεί τις συνθήκες εργασίας και τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί 

το έργο. 

3. Ο ανάδοχος,  για  την  εκτέλεση των  παραπάνω εργασιών, θα πρέπει: 

- Να απασχολεί  κατάλληλο  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  το  οποίο θα είναι εφοδιασμένο 

με τις απαιτούμενες άδειες.  Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  Ο  εργολάβος έχει ευθύνη για την εφαρμογή 

των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων στα 

πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Ν.1568/85, Ν.1396/83 κ.λ.π.). 4. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα διαθέτει  τους αυτοκινούμενους γερανούς , τα   πετρελαιοκίνητα και 

ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, χειροκίνητα παλετοφόρα, ηλεκτρικά παλετοφόρα πεζού 

χειριστού και γερανογέφυρα κατάλληλων ανυψωτικών ικανοτήτων, τα οποία θα έχουν τις 

απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας και θα είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με όλα όσα 

προβλέπονται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία. Η δαπάνη συντήρησης των 

διατιθέμενων από τη ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και τα καύσιμα 

λειτουργίας τους βαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ενώ ο απαιτούμενος για την εργασία 

εξοπλισμός (σαμπάνια, ιμάντες κ.λ.π.), και τα εφόδια εργασίας και προστασίας του 

προσωπικού (ενδεικτικά αναφέρονται κράνη, ρουχισμός, μπότες, γάντια κ.λ.π.), 

βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως και την ευθύνη για τους 

απαιτούμενους ελέγχους και την τυχόν αντικατάσταση τους. 

4. Ο ανάδοχος,  για  την  εκτέλεση των  παραπάνω εργασιών, θα πρέπει: 

- να έχει συνάψει  συμβόλαιο  συνεργασίας, ισχύον καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,  

με  εταιρεία συστημάτων  ασφάλειας  που θα διαθέτει σταθμό 24ωρης   

παρακολούθησης  μέσω  βιντεομηνυμάτων  της πρόσβασης στον  χώρο  της 3001 

(1862) Περιφ.  Αποθήκης, στον οποίο  χώρο είναι αποθηκευμένα  τα υλικά  που 

διαχειρίζεται ο ανάδοχος   με δική του αποκλειστική υπευθυνότητα (Ξύλινοι  Στύλοι  

Α, Β, Χ & Γ καταλληλότητας, Ξυλεία Συσκευασίας Γ καταλληλότητας, Καλώδια  και 

Αγωγοί  Α, Β καταλληλότητας). Η συμβαλλόμενη με τον ανάδοχο εταιρεία  
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συστημάτων  ασφάλειας  θα πρέπει  να  είναι σε  θέση να προσφέρει  στον 

ανάδοχο  τις υπηρεσίες 24ωρης απομακρυσμένης  παρακολούθησης μέσω  

βιντεομηνυμάτων  της πρόσβασης  στον χώρο  στη βάση του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού στον εν λόγω χώρο της Περιφ. Αποθήκης  από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε 

περίπτωση  ειδοποίησης του αναδόχου από την  εταιρεία  συστημάτων  ασφάλεια  

σε  χρονικό διάστημα μη παρουσίας του αναδόχου  στην  3001 (1862)  Περιφ. 

Αποθήκη  για  συμβαίνουσα  πρόσβαση  στον εν λόγω χώρο από άτομο ή όχημα , 

ο ανάδοχος  επικοινωνεί άμεσα με τον Προιστάμενο  της  Περιφερειακής 

Αποθήκης  για άμεση  διαλεύκανση του θέματος  της πρόσβασης. Στο  χρονικό  

διάστημα που δεν  παρίσταται ο ανάδοχος  στην  Αποθήκη  και στην σπάνια  

περίπτωση  που θα   παραστεί έκτακτη ανάγκη χορήγησης κάποιου υλικού από 

τα υλικά  που διαχειρίζεται  ο ανάδοχος, αυτός  θα ενημερώνεται  τηλεφωνικά  για 

να  παραστεί και  ο εκπρόσωπος του. Η αποζημίωση του αναδόχου  για μία τέτοια  

έκτακτη και σπάνια να συμβεί περίπτωση θα  προσμετράται  ως  υπερωριακή του 

απασχόληση σύμφωνα  με  την  παραγρ. 2.3,  άρθρου 2  της σύμβασης, κατηγορία 

εργασιών Γ . Σε περίπτωση  που προκύψει  πρόβλημα    μη  λειτουργίας της  

απομακρυσμένης παρακολούθησης,   ο  Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος   να το 

αναφέρει  άμεσα τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως με fax  στον Προιστάμενο  

της 3001 (1862)  Περ.  Αποθήκης  για αντιμετώπιση από κοινού του θέματος.   

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην  έναρξη υλοποίησης της συλλογής υλικών 

των παραγγελιών και των παραλαβών το αργότερο εντός 16 ωρών από την ενημέρωση 

του. Η υλοποίηση της συλλογής υλικών παραγγελιών και παραλαβών από τον ανάδοχο 

θα γίνεται στο χώρο της 3001 (1862) Αποθήκης και πάντοτε με λειτουργούσα την 3001 

(1862) Αποθήκη. Κατά ανάλογο τρόπο θα ανακοινώνονται στον Ανάδοχο και οι ανάγκες 

της 3001 1(862) Αποθήκης σε λοιπές υποστηρικτικές εργασίες της συλλογής υλικών 

παραγγελιών. 

 

Ο Ανάδοχος σε κάθε ανταπόκριση του σε αίτημα  της 3001 (1862) Περ. Αποθήκης 

για  υλοποίηση εργασιών   

-κατηγοριών  είτε Α  είτε Β   θα  υλοποιεί  εργασίες ανά εργάσιμη ημέρα  όγκου  

όλων των κατηγοριών αυτών  κατελάχιστον  για  18  ανθρωποώρες.    
Για αίτημα της 3001 (1862) Περ. Αποθήκης για  υλοποίηση εργασιών   
 από τον ανάδοχο σε ώρες μεταξύ 14:00 και 18:00 για εργάσιμες ημέρες αυτή θα είναι 
στη συνέχεια υλοποίησης εργασιών  του την ίδια ημέρα  αντίστοιχα και θα  
υλοποιεί εργασίες κατελάχιστον για  ανθρωποώρες  κατηγοριών Α είτε Β. 
Για αίτημα υλοποίησης εργασιών  από  τον ανάδοχο σε ώρες μεταξύ 08:00 και 14:00 
για Σαββατοκύριακα  θα υλοποιεί εργασίες κατελάχιστον για  6 ανθρωποώρες  
κατηγοριών Α είτε Β .  

 

6. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί παράλληλα με τον ανάδοχο, 

προσωπικό και μηχανικά μέσα δικά της ή τρίτων για αντίστοιχες εργασίες με αυτές που 

υλοποιούνται από τον ανάδοχο. 

7. Τα διατιθέμενα από τον ΔΕΔΔΗΕ ανυψωτικά  μηχανήματα είναι τα παρακάτω: 

Αυτοκινούμενοι γερανοί  
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α/α ΚΑΤ/ΣΤΗΣ Καύσιμο Αν 
ΙΚΑΝ. 
(τον) 

Ισχύς 
(ΗΡ) 

ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡ ΚΥΚΛ 

ΟΜΑΔΑ ΤΑΞΗ 

1 LIEBHERR πετρέλαιο 12 152 Γ Γ ΜΕ 71003 

2 HYCO πετρέλαιο 25 177 Γ Γ ΜΕ 57933 

3 LORAIN πετρέλαιο 18 130 Γ Γ ΜΕ 57934 

        

 Περονοφόρα: 

α/α 

ΚΑΤ/ΣΤΗΣ Καύσιμο Τύπος Αν ΙΚΑΝ 
Ισχύ

ς(ΗΡ) 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΡ ΚΥΚΛ 

ΟΜΑΔΑ ΤΑΞΗ 

1 MITSUBISHI Πετρέλαιο FD 50 5 τον 

/600mm 

81 ΙΑ Δ ΜΕ97710 

2 DESTA Πετρέλαιο DV 35 A 3  τον 

/500mm 

52 ΙΑ Δ ΜΕ98782 

 

Λοιπά  διατιθέμενα ανυψωτικά μηχανήματα (χωρίς απαίτηση άδειας χειρισμού)                                                                                                                                                         

- Ηλεκτροκίνητα κλαρκ πεζού χειρισμού, 2 τεμ.                                                                           

–Χειροκίνητα παλετοφόρα                                                                                                                            

-Γερανογέφυρα 5 τόνων.                                                                                                       

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να προσθέσει 

στα διατιθέμενα από το ΔΕΔΔΗΕ περονοφόρα μηχανήματα για χρήση από τον Ανάδοχο  

που θα καλύπτονται από τις προβλεπόμενες άδειες χειρισμού της παραγρ. 6 της Τεχν. 

Περιγραφής καθώς και λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα, που δεν απαιτούν άδεια 

χειρισμού.  Για τα προστιθέμενα αυτά ανυψωτικά μηχανήματα θα ισχύσουν οι 

προβλέψεις του άρθρου 7 της Σύμβασης.   

      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                           ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.              

 

 

 

 

 



30 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                       ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  -2016   

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ                                           

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Με το παρόν πρωτόκολλο  η 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκη/ΤΤΕΔ/ΔΠΜΘ  της ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ    παρέδωσε   και ο Ανάδοχος ……………………………………………, 

εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον                     κ. ……..……………………. παρέλαβε τα 

τεύχη των οδηγιών λειτουργίας- χειρισμού- συντήρησης των κατασκευαστών των 

ανυψωτικών μηχανημάτων της παραγρ. 7 της  Τεχνικής  Περιγραφής  της εν λόγω 

Σύμβασης. 

 

 

                                                                          Ημερομηνία: ………………………………… 

Για την 3001 (1862)   Περ Αποθήκη / ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ                         Για τον Ανάδοχο      

Ο   παραδούς                                                                                     Ο παραλαβών 
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                       ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  -2016   

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Με το παρόν δηλώνεται ότι  έγινε ,  παρουσία  του  εκπροσώπου του αναδόχου 

…………………….  ,  η  δοκιμή της καλής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας των 

αυτοκινούμενων γερανών και των περονοφόρων της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής της εν λόγω σύμβασης.                                                                                         

Ο ανάδοχος δεν έχει καμία επιφύλαξη για την καλή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας 

των ως άνω μηχανημάτων. 

 

                                                                            Ημερομηνία…………………………….. 

 

Για την 3001 (1862) Περ Αποθήκη / ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ                              Για τον Ανάδοχο      
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                    ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  -2016   

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ             

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1. Το προσωπικό του Αναδόχου για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα  από τα διατιθέμενα 

βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής Περιγραφής της εν λόγω σύμβασης  που του 

παραδίδεται  για χρήση του σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση , προβαίνει  σε  

επιθεώρηση λειτουργιών, συστημάτων και εξαρτημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή που περιέχονται στα τεύχη οδηγιών που του παραδόθηκαν.                                                                                                                           

2. Τυχόν παρατηρήσεις της ως άνω επιθεώρησης αναγράφονται από το προσωπικό του 

Αναδόχου σε έντυπο και υποβάλλονται στην 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκη.                        

3. Η μη υποβολή εντύπου παρατηρήσεων από το προσωπικό του αναδόχου  δηλώνει 

την μη ύπαρξη άξιων λόγου παρατηρήσεων του αναδόχου από την επιθεώρηση πριν 

από την έναρξη της χρήσης του μηχανήματος.                                                                                             

4. Ο χρόνος απασχόλησης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την 

υλοποίηση της εν λόγω  Διαδικασίας θα συμπεριλαμβάνεται στις  ανθρωποώρες 

απασχόλησης  του αναδόχου βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 

5. Τυχόν παρατηρήσεις του Αναδόχου πριν από κάθε χρήση ανυψωτικού  οι οποίες κατά 

την κρίση του επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια χρήσης του ή την λειτουργική του 

ετοιμότητα, θα αναφέρονται άμεσα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο, η 

οποία από κοινού με τον Ανάδοχο  θα αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της διάθεσης σε 

λειτουργία του ανυψωτικού  μηχανήματος  για την  υλοποίηση  των εργασιών της ως άνω 

σύμβασης . Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα της μη οδήγησης- 

χειρισμού του ανυψωτικού  μηχανήματος και την υποχρέωση της άμεσης αναφοράς του 

θέματος της διαφωνίας στην Προϊσταμένη Υπηρεσία.                                                                                                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                     ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  -2016   
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Η επαρκής τακτική συντήρηση των διατιθέμενων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής ανυψωτικών   μηχανημάτων για χρήση από τον Ανάδοχο αποτελεί ευθύνη 

και των δύο συμβαλλομένων (Ανάδοχος και ΔΕΔΔΗΕ). Ο Ανάδοχος συμμετέχει στην 

εκπόνηση του προγράμματος των εργασιών τακτικής συντήρησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών των διατιθέμενων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής ανυψωτικών  μηχανημάτων για χρήση από αυτόν.                                                              

2. Το πρόγραμμα των εργασιών τακτικής συντήρησης μπορεί να είναι και 

καταγεγραμμένο σε έντυπο προγράμματος  τακτικής  συντήρησης υπογεγραμμένο από 

τον ανάδοχο εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από τον Ανάδοχο.                                                                                          

3. Οποιαδήποτε επιφύλαξη του αναδόχου είτε στην εκπόνηση του προγράμματος 

τακτικής συντήρησης είτε στην επάρκεια του φορέα υλοποίησης της συντήρησης είτε στο 

αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας τακτικής συντήρησης αναυψωτικού  μηχανήματος 

διατιθέμενου σε αυτόν (παραγρ. 7 της τεχνικής περιγραφής της παρούσας σύμβασης  

υποβάλλεται έγγραφα από αυτόν στην 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκης.                            

4. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται με τεκμηριωμένη άποψη τον 

φορέα υλοποίησης της συντήρησης που επιλέγεται από την 3001 (1862) Αποθήκη και σε 

τέτοια περίπτωση θα επιλέγεται ο φορέας κοινής αποδοχής. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται και ο ίδιος από τον φορέα υλοποίησης της 

συντήρησης  για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης  για την υλοποιούμενη με 

δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τακτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης.                                                                                         

5. Οποιαδήποτε επιφύλαξη του Αναδόχου ως προς το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 

εργασίας τακτικής συντήρησης που αφορά διατιθέμενο σε αυτόν ανυψωτικό  μηχάνημα  

βάσει της παραγρ 7 της Τεχν. Περιγραφής της ως άνω  σύμβασης και  η οποία δεν έχει 

εκφραστεί κατά την εκπόνηση του προγράμματος των εργασιών τακτικής συντήρησης ή 

κατά την υλοποίηση αυτών, δεν αποτελεί λόγο απόδοσης ευθύνης από τον Ανάδοχο 

στην 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκη ως προς την επάρκεια της υλοποιούμενης με 

δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ τακτικής συντήρησης των διατιθέμενων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχν. 

Περιγραφής ανυψωτικών  μηχανημάτων, δεδομένης της συνυπευθυνότητας των 

συμβαλλομένων (Ανάδοχος και ΔΕΔΔΗΕ) για την επαρκή και ικανοποιητική τακτική 

συντήρηση των μηχανημάτων. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιφύλαξη του Αναδόχου ως 

προς το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας τακτικής συντήρησης διατιθέμενου σε 

αυτόν ανυψωτικού  μηχανήματος βάσει της παραγρ. 7 της Τεχν. Περιγραφής  τςη 

σύμβασης , η οποία έχει εκφραστεί κατά την εκπόνηση του προγράμματος των εργασιών 

τακτικής συντήρησης ή κατά την υλοποίηση αυτής ή μετά από την υλοποίηση αυτής είτε 

κατά την επιθεώρηση του μηχανήματος πριν από τη χρήση του από τον Ανάδοχο 

(παραγρ. 4.1 του άρθρου 7 της σύμβασης) είτε κατά την επίβλεψη της λειτουργίας 

ανυψωτικού μηχανήματος κατά την χρήση του από τον Ανάδοχο (παραγρ. 4.3 του 

άρθρου 7 της σύμβασης) αντιμετωπίζεται από κοινού με την 3001 (1862) Περιφ. 

Αποθήκη στη βάση της συνυπευθυνότητας των συμβαλλομένων για την επαρκή και 

ικανοποιητική τακτική συντήρηση των διατιθεμένων βάσει της παραγρ. 7 της Τεχνικής 

Περιγραφής τςη σύμβασης ανυψωτικών  μηχανημάτων από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για χρήση 

από τον Ανάδοχο.                      

6. Ο χρόνος απασχόλησης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την 

υλοποίηση της παραπάνω Διαδικασίας θα συμπεριλαμβάνεται στις ανθρωποώρες 

απασχόλησης  του αναδόχου βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                       ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/4 A  - 2016   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1. Παρατηρήσεις του Αναδόχου από την επίβλεψη της λειτουργίας περονοφόρου 

μηχανήματος διατιθέμενου για χρήση από αυτόν (παραγρ. 7 της τεχνικής 

περιγραφής της ως άνω σύμβασης ) και οι οποίες μειώνουν την ασφάλεια χρήσης 

του ή μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε βλάβη ή ζημιά του μηχανήματος 

αναφέρονται εγγράφως από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.       

2. Σε περίπτωση που συμβεί βλάβη ή ζημιά του περονοφόρου μηχανήματος και η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ζητήσει έκθεση του συμβάντος από τον Ανάδοχο, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εγγράφως την έκθεση του εντός 3 

ημερών. 

3. Για την απασχόληση του Αναδόχου από κοινού με την 3001 (1862) Αποθήκη για 

διερεύνηση τυχόν βλάβης ή ζημιάς διατιθέμενου σε αυτόν ανυψωτικού  

μηχανήματος βάσει της παραγρ. 7 της Τεχν. Περιγραφής, αυτός θα 

αποζημιώνεται με βάση την τιμή ανθρωποώρας απασχόλησης βάσει των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2. 

4. Στην περίπτωση που για βλάβη ή ζημία του ανυψωτικού  μηχανήματος ευθύνεται 

ο Ανάδοχος, θα ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Σε άλλη 

περίπτωση η βλάβη ή ζημία του μηχανήματος θα αποκαθίσταται με δαπάνες του 

ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτό θα αναφέρεται άμεσα στην Προϊστάμενη 

Υπηρεσία, η οποία θα κρίνει εάν θα οριστεί εξωτερικός πραγματογνώμονας 

αποδοχής από τον Ανάδοχο, με βάση το πόρισμα του οποίου εφόσον προκύπτει 

σαφώς η υπαιτιότητα ενός εκ των αντισυμβαλλομένων (ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΝΑΔΟΧΟΣ), 

αυτός θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης καθώς και με τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης ή ζημίας. 

5. Παρατηρήσεις του Αναδόχου από την επίβλεψη της λειτουργίας ανυψωτικού  

μηχανήματος, οι οποίες μειώνουν την ασφάλεια χρήσης του ή μπορούν να 

οδηγήσουν άμεσα σε βλάβη ή ζημία του μηχανήματος αναφέρονται στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο, η οποία από κοινού με τον Ανάδοχο 

θα αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της διάθεσης σε λειτουργία του ανυψωτικού υ 

μηχανήματος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος 

θα έχει το δικαίωμα της μη οδήγησης- χειρισμού του περονοφόρου μηχανήματος 

και την υποχρέωση της άμεσης αναφοράς του θέματος της διαφωνίας στην 

Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  - 2016   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 

6.        Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την λειτουργική ετοιμότητα  του ανυψωτικού   

μηχανήματος πριν από την οδήγηση- χειρισμό αυτού για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του. Τυχόν παρατηρήσεις του Αναδόχου πριν από την οδήγηση – 

χειρισμό του περονοφόρου μηχανήματος για υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης ή 

και κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες μειώνουν την ασφάλεια χρήσης του ή 

μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε βλάβη ή ζημία του μηχανήματος, θα αναφέρονται 

άμεσα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο, η οποία από κοινού με τον 

Ανάδοχο θα αποφασίζει για την συνέχιση ή μη της διάθεσης σε λειτουργία του 

περονοφόρου μηχανήματος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση διαφωνίας επί της λειτουργικής 

ετοιμότητας του περονοφόρου μηχανήματος από άποψη κινδύνου πρόκλησης 

ατυχήματος, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα της μη οδήγησης- χειρισμού του 

ανυψωτικού μηχανήματος και την υποχρέωση της άμεσης αναφοράς του θέματος της 

διαφωνίας στην Προϊσταμένη Υπηρεσία
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                                                           ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  - 2016   
                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 

Η διαδικασία που ακολουθείται θα είναι αυτή που εκάστοτε  ακολουθείται από το 
γραφείο κίνησης οχημάτων της 3001 (1862) Περιφ. Αποθήκης για τα οχήματα-

μηχανήματα της Αποθήκης 
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                               ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  - 2016   
                  
                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
 
Α.    ΥΛΙΚΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ    
  

ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ  ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑ  

α/α 

Κωδικος 
Υλικου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Μοναδα 
Μετρησης  

Kαταλληλότητα 

Τιμή 
αντικατάστασης 
ανά Μον Μετρ 

(ευρώ) 

1 4000001145 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 1 E-09 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 80,961 

      Τεμ Β 59,290 

      Τεμ Γ 9,422 

      Τεμ Χ 48,319 

2 4000001157 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 1 E-10 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 99,849 

      Τεμ Β 90,721 

      Τεμ Γ 12,839 

      Τεμ Χ 57,500 

3 4000001169 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 1 E-11 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 117,930 

      Τεμ Β 108,450 

      Τεμ Γ 15,339 

      Τεμ Χ 71,241 

4 4000001170 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 1 E-12 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 135,924 

      Τεμ Β 124,590 

      Τεμ Γ 17,289 

      Τεμ Χ 83,842 

5 4000001236 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-09 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 105,036 

      Τεμ Β 76,433 

      Τεμ Γ 10,141 

      Τεμ Χ 63,619 

6 4000001248 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-10 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 134,103 

      Τεμ Β 118,410 

      Τεμ Γ 16,351 

      Τεμ Χ 74,969 

7 4000001250 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-11 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 183,346 

      Τεμ Β 141,760 

      Τεμ Γ 18,820 

      Τεμ Χ 91,461 

8 4000001261 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-12 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 205,751 

      Τεμ Β 161,390 

      Τεμ Γ 21,499 

      Τεμ Χ 105,430 

9 4000001273 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-13 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 241,117 

      Τεμ Β 186,370 

      Τεμ Γ 25,819 

      Τεμ Χ 120,560 

10 4000001285 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 2 M-14 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 244,170 

      Τεμ Β 194,300 

      Τεμ Γ 26,438 
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      Τεμ Χ 131,850 

11 4000001339 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 3 B-10 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 180,722 

      Τεμ Β 168,630 

      Τεμ Γ 20,168 

      Τεμ Χ 110,400 

12 4000001340 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 3 B-11 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 219,921 

      Τεμ Β 197,430 

      Τεμ Γ 22,619 

      Τεμ Χ 130,821 

13 4000001352 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 3 B-12 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 257,313 

      Τεμ Β 217,780 

      Τεμ Γ 24,121 

      Τεμ Χ 143,361 

14 4000001364 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 3 B-13 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 290,996 

      Τεμ Β 251,660 

      Τεμ Γ 29,619 

      Τεμ Χ 171,591 

15 4000001376 ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜ 3 B-14 ΜΕΤΡ GR-49 Τεμ Α 306,605 

      Τεμ Β 262,850 

      Τεμ Γ 35,098 

      Τεμ Χ 173,370 

16 4000001388 
ΣΤΥΛΟΣ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ 3 B-15 ΜΕΤΡ 
GR Τεμ Α 

354,379 

      Τεμ Β 292,540 

      Τεμ Γ 38,460 

      Τεμ Χ 193,029 

17 8990000699 
ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΤΕΜ (ΞΥΛΟΥ-ΣΤΥΛΩΝ-
ΠΑΣ Κιλό  Γ 

0,030 

18 8990000808 ΣΤΥΛΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ Τεμ Γ 2,910 

            

ΑΓΩΓΟΙ Α και Β Καταλληλότητας 

α/α 

Κωδικος 
Υλικου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Μοναδα 
Μετρησης  

Kαταλληλότητα 

Τιμή 
αντικατάστασης 
ανά Μον Μετρ 

(ευρώ) 

1 4100000064 
ΑΓΩΓΟΣ ACSR ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 095,0MM2 
GR Κιλό  Α 

2,243 

      Κιλό  Β 0,010 

2 4100000088 ΑΓΩΓΟΣ ACSR-R ΙΣΔΤΜ 016,0MM2 GR86 Κιλό  Α 1,079 

3 4100000090 ΑΓΩΓΟΣ AL ΙΣΔΤΜ 016,0MM2 GR99 Κιλό  Α 1,093 

      Κιλό  Β 1,094 

4 4100000180 
ΑΓΩΓΟΣ CU ΜΟΝΟΚΛ ΔΤΜ 016,0MM2 ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
Α Κιλό  Α 

7,955 

      Κιλό  Β 1,401 

5 4100000210 ΑΓΩΓΟΣ CU ΠΟΛΥΚΛ ΔΤΜ 016,0MM2 GR45 Κιλό  Α 5,531 

      Κιλό  Β 1,201 

6 4100000362 
ΑΓΩΓΟΣ CU ΠΟΛΥΚΛ ΕΠΙΚΑΣ ΔΤΜ 035,0MM2 
S85 Κιλό  Α 

7,833 

      Κιλό  Β 1,558 

7 4100003107 
ΑΓΩΓΟΣ ACSR ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 016,0MM2 
GR Κιλό  Α 

2,270 

      Κιλό  Β 1,421 

8 4100003119 
ΑΓΩΓΟΣ ACSR ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 035,0MM2 
GR Κιλό  Α 

2,219 
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      Κιλό  Β 1,000 

9 4100003132 
ΑΓΩΓΟΣ AL ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 016,0MM2 
GR99 Κιλό  Α 

3,031 

      Κιλό  Β 1,511 

10 4100003144 
ΑΓΩΓΟΣ AL ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 035,0MM2 
GR99 Κιλό  Α 

2,520 

      Κιλό  Β 1,512 

11 4100003156 
ΑΓΩΓΟΣ AL ΕΣΩΤ ΓΡΑΣΣ ΙΣΔΤΜ 050,0MM2 
GR99 Κιλό  Α 

2,957 

      Κιλό  Β 1,698 

ΚΑΛΩΔΙΑ  Α και Β Καταλληλότητας 

α/α 

Κωδικος 
Υλικου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Μοναδα 
Μετρησης  

Kαταλληλότητα 

Τιμή 
αντικατάστασης 
ανά Μον Μετρ 

(ευρώ) 

1 4110000369 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU BN 1X150,00MM2 
ΠΟΛΥΚ Μέτρο Α 

13,184 

      Μέτρο Β 3,001 

2 4110000400 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU BN 1X300,00MM2 
ΠΟΛΥΚ Μέτρο Α 

26,557 

      Μέτρο Β 6,588 

3 4110001465 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
2X006 Μέτρο Α 

1,171 

      Μέτρο Β 0,438 

4 4110001489 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
2X016 Μέτρο Α 

3,122 

      Μέτρο Β 0,908 

5 4110001490 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
4X006 Μέτρο Α 

2,443 

      Μέτρο Β 1,010 

6 4110001519 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
4X016 Μέτρο Α 

6,554 

      Μέτρο Β 1,959 

7 4110001520 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
4X025 Μέτρο Α 

9,705 

      Μέτρο Β 2,347 

8 4110001532 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
4X035 Μέτρο Α 

13,047 

      Μέτρο Β 3,899 

9 4110001544 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU ΣΥΓΚΟΛ BN ΒΑΜΒ 
4X050 Μέτρο Α 

19,059 

      Μέτρο Β 5,172 

10 4110001684 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV AL BN 1X150,00MM2 
GR105 Μέτρο Α 

2,554 

      Μέτρο Β 1,772 

11 4110002512 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU BN 1X095,00MM2 
ΠΟΛΥΚ Μέτρο Α 

8,469 

      Μέτρο Β 2,762 

12 4110002597 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU BN 1X035,00MM2 
ΠΟΛΥΚ Μέτρο Α 

0,320 

13 4110002706 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV AL ΣΥΝΕΣΤΡ 
3X70AL+54ALM Μέτρο Α 

3,981 

      Μέτρο Β 2,110 

14 4110002731 ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV ΣΥΓΚΟΛ ΜΟΝΩΣ X-LPE ΔΤΜ Μέτρο Α 5,014 

15 4110002743 ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV ΣΥΓΚΟΛ ΜΟΝΩΣ X-LPE ΔΤΜ Μέτρο Α 6,194 

16 4110002755 ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV ΣΥΓΚΟΛ ΜΟΝΩΣ X-LPE ΔΤΜ Μέτρο Α 9,411 

      Μέτρο Β 0,010 

17 4110002792 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV AL ΣΥΝΕΣΤΡ 
3X35AL+54ALM Μέτρο Α 

2,901 

18 4110002809 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV AL ΜΟΝΩΣ X-LPE 
3X150+70 Μέτρο Γ 

0,010 
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19 4110003190 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU BN 1X025,00MM2 
ΠΟΛΥΚ Μέτρο Α 

2,405 

20 4110003803 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV AL+25AL ΣΥΝΕΣΤΡ 4X120 
Μ Μέτρο Α 

7,468 

      Μέτρο Β 4,183 

21 4120002246 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ 001KV CU NSLF 1X095MM2 
ΗΛΕΚΤΡ Μέτρο Α 

7,712 

22 4130002333 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΤ 012/20KV AL 3X240+25MM2 
ΜΟΝΩΣ Μέτρο Α 

15,129 

      Μέτρο Β 8,890 

23 4130002540 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΤ 012,0/20KV AL 3X150AL+50ST ΣΥ Μέτρο Α 12,761 

 
 
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, 

 
Τα διαχειριζόμενα από τον ανάδοχο υλικά  θα παραδίδονται , 
παραλαμβάνονται ή   απογράφονται   βάσει καταστάσεων ανά   Κωδικό  
υλικού  , με φυσική καταμέτρηση των υλικών  και θα συντάσσεται  είτε  
-Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής  μεταξύ  Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας 
ΥΠΑΘ   και   εκπροσώπου  του Αναδόχου κατά την έναρξη της σύμβασης  
και κατά τη λήξη αυτής   είτε  
-Κατάσταση  απογραφής  στις προβλεπόμενες  απογραφές  εντός της  
διάρκειας  ισχύος  της σύμβασης . 
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                               ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  - 2016   
                  
                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 
 

1. Μηνιαία εξέλιξη Αξίας Αποθέματος Α Β Γ και Χ  Καταλληλότητας ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

2. Μηνιαία Εξέλιξη Αξίας ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
  

3. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 
Χ  ΑΝΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

4. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΜΣ  Χ  
ΑΝΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
  

5. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΞΙΑΣ  Μ/Σ  Χ΄   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

6. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΞΥΛ ΣΤΥΛΩΝ  Χ΄ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

7. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ   Χ΄ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

8. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   Χ΄ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
  

9.  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Α και Β ΑΝΑ  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

10.  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Α και Β ΑΝΑ   
ΠΕΡΙΟΧΗ    

      11  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ  ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Α και Β ΑΝΑ  
           ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
 
      12  ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  ΔΠΜΘ     
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ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΔΠΜΘ                                               ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΜ-Θ/ 4 A  - 2016   
                  
                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

 
          ΤΙΜΕΣ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΛΟΙΠΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ  
(δεν  περιλαμβάνονται οι  τιμές αντικατάστασης  των υλικών αποκλειστικής διαχείρισης από τον 
ανάδοχο, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ )   
 

α/α Κωδ Υλικού  Περιγραφή υλικού Kαταλ/τητα 
Βασική Μον. 
Μέτρησης 

τιμή 
αντικατάσταση
ς  ανά Μον 
Μέτρ (ευρώ) 

1 4000000141 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 2 E-10 ΜΕΤΡ. Τ Α ΤΕΜ 284,47 

2 4000000177 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 2 E-11 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 304,63 

3 4000000323 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 3 M-11 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 386,70 

4 4000000360 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 3 M-12 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 429,80 

5 4000000438 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 3 M-14 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 488,94 

6 4000000554 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 4 B-12 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 649,37 

7 4000000700 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 5 ΛΒ-11ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 698,34 

8 4000000803 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 5 ΛΒ-14ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 957,25 

9 4000000876 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 6 EB-11 ΜΕΤΡ Τ Α ΤΕΜ 719,54 

10 4000001819 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 6 EB-13 ΜΕΤΡ Τ Α ΤΕΜ 986,73 

11 4000001893 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 5 ΛΒ-12ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 770,67 

12 4000001900 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 8 K-10 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 316,39 

13 4000001911 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 8 K-11 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 333,34 

14 4000001935 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΓΡΑΜ 4 B-14 ΜΕΤΡ ΤΥ Α ΤΕΜ 688,86 

15 4000002009 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΚ Α ΤΕΜ 132,06 

16 4000002034 ΣΤΥΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜ ΣΚΥΡΟΔ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΜ Α ΤΕΜ 171,34 

17 4010000069 ΒΡΑΧΙΟΝ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ 2500X100X Α ΤΕΜ 11,73 

18 4010000070 ΒΡΑΧΙΟΝ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ 2500X126X Α ΤΕΜ 25,44 

19 4010000082 ΒΡΑΧΙΟΝ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ 3500X126X Α ΤΕΜ 28,40 

20 4010000094 ΒΡΑΧΙΟΝ ΞΥΛΙΝ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ 3500X126X Α ΤΕΜ 30,03 

21 4020000028 ΞΥΛΟΔΟΚΟΣ ΑΓΚΥΡ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ 0,75X0,20 ΜΕΤ Α ΤΕΜ 6,56 

22 4020000053 ΞΥΛΟΔΟΚΟΣ ΑΓΚΥΡ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ 1,30X0,20 ΜΕΤ Α ΤΕΜ 10,36 

23 4020000089 ΞΥΛΟΔΟΚΟΣ ΑΓΚΥΡ ΕΜΠΕΠΟΤΙΣΜ 2,00X0,26 ΜΕΤ Α ΤΕΜ 24,32 

24 4030000050 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΕΠΙΤΟΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔ ΔΙΑΜΕΤΡ 05 Α kgr 1,21 

25 4030000061 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΕΠΙΤΟΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔ ΔΙΑΜΕΤΡ 07 Α kgr 1,41 

26 4030000073 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΕΠΙΤΟΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔ ΔΙΑΜΕΤΡ 11 Α kgr 1,37 

27 4200001058 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20-15/0.4KV 0050KVA DY11 Ε Α ΤΕΜ 2098,30 

28 4200001230 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0050KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 1698,55 

29 4200001253 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0100KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 2366,74 

30 4200001289 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0250KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 3917,58 

31 4200001290 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0400KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 6040,25 

32 4200001307 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0630KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 9646,79 

33 4200002853 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20-15/0.4KV 0400KVA DY11 Ε Α ΤΕΜ 6951,17 

34 4200004060 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20-15/0.4KV 0160KVA DY11 Ε Α ΤΕΜ 3363,44 

35 4200004072 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20-15/0.4KV 0100KVA DY11 Ε Α ΤΕΜ 2778,08 

36 4200004114 Μ/Σ ΙΣΧ ΜΤ/ΜΤ 20/0.4KV 0160KVA DY11 ΕΞ C Α ΤΕΜ 2905,42 

37 4300000003 Σύστημα  μηχανικής στερέωσης ΜΣ  ισχύος Α SET 50,00 

38 4300000113 ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΣΤΡ Κ Α ΤΕΜ 5,55 

39 4300000639 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΕΥΘΥΣ ΚΟΙΝΟΣ(ΚΩΣ) ΑΓΩΓ CU ΔΤΜ Α ΤΕΜ 5,16 
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40 4300001589 ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ ΧΤ 1 ΕΝΑΕΡ ΑΝΑΧ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΠΛΗΡ Α ΤΕΜ 56,22 

41 4300001590 ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ ΧΤ 2 ΕΝΑΕΡ ΑΝΑΧ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΠΛΗΡ Α ΤΕΜ 137,13 

42 4300001656 ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ ΧΤ 4 ΕΝΑΕΡ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤ ΧΩΡ Α ΤΕΜ 355,17 

43 4300002740 ΕΝΩΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠ ΕΞ AL ΕΥΘΥ ACSR 95 ΕΞΑΓ ΜΗ Α ΤΕΜ 3,68 

44 4300002764 ΕΝΩΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠ ΧΑΛΥΒ ΕΥΘΥ ACSR 95 ΕΞΑΓ ΜΗ Α ΤΕΜ 1,92 

45 4300005066 ΚΙΒΩΤ ΔΙΑΚΛΑΔ ΤΥΠ Ι 1ΦΑΣ ΚΑΛΩΔ CU ΜΕ ΣΥΝ Α ΤΕΜ 13,12 

46 4300005157 ΚΙΒΩΤ ΔΙΑΚΛΑΔ ΤΥΠ II 3ΦΑΣ ΚΑΛΩΔ CU ΜΕ ΣΥ Α ΤΕΜ 14,98 

47 4300006964 ΠΕΛΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Μ/Σ ΙΣΧ ΔΙΑΝΟ Α ΤΕΜ 34,28 

48 4300007798 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΠΙ ΞΥΛ ΣΤΥΛΩΝ Κ-Θ Α ΤΕΜ 0,39 

49 4300007828 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΠΙ ΞΥΛ ΣΤΥΛΩΝ ΧΤ- Α ΤΕΜ 0,12 

50 4300009084 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΚΙΒ ΧΤ ΧΑΛΓΛΒ GR128 Α ΤΕΜ 9,00 

51 4300012617 ΣΥΝΔΕΤΙΚ 2ΚΟΧΛ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 035- Α ΤΕΜ 0,49 

52 4300012629 ΣΥΝΔΕΤΙΚ 2ΚΟΧΛ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 070- Α ΤΕΜ 0,99 

53 4300012630 ΣΥΝΔΕΤΙΚ 2ΚΟΧΛ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 095- Α ΤΕΜ 0,95 

54 4300012642 ΣΥΝΔΕΤΙΚ 2ΚΟΧΛ ΠΑΡΑΛ ΑΥΛ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 185- Α ΤΕΜ 4,33 

55 4300012654 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΑΝΑΡΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΡΜ AL ΔΙΑΤΟΜ 35 Α ΤΕΜ 7,02 

56 4300012666 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΑΝΑΡΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 185/A Α ΤΕΜ 7,40 

57 4300012708 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΤΕΡΜΑΤ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 35-95/ACSR ΙΣ Α ΤΕΜ 6,46 

58 4300012710 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΤΕΡΜΑΤ ΚΡΜ AL ΔΤΜ 70-95/ACSR ΙΣ Α ΤΕΜ 6,45 

59 4300016283 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΣΥΜΠ ΕΞ AL ΤΕΡΜ ACSR 95 ΕΞΑΓ ΜΗ Α ΤΕΜ 3,02 

60 4300016295 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΣΥΜΠ ΕΞ AL ΤΕΡΜ ACSR 95 ΕΞΑΓ ΜΗ Α ΤΕΜ 5,05 

61 4300016301 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΣΥΜΠ ΧΑΛΥΒ ΤΕΡΜ ACSR 95 ΕΞΑΓ ΜΗ Α ΤΕΜ 3,68 

62 4300016763 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΜΕΤΑΛ ΔΙΜΕΡΗΣ ΑΓ AL ΙΣΔΤΜ6-50/ Α ΤΕΜ 2,86 

63 4300017305 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 3X70 ΧΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩ Α ΤΕΜ 2,00 

64 4300017317 ΣΥΝ 3X70 ΧΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΤΕΡΜ ΣΤΥΛ GR-325 Α ΤΕΜ 5,81 

65 4300017342 ΣΥΝΔΕΣΜ ΑΝΑΡΤΗΣ ΜΟΝΩΤΡ ΤΕΡΜΑΤ ΧΑΛΥΒΔ ΔΙΧ Α ΤΕΜ 1,25 

66 4300017354 ΣΥΝΔΕΣΜ ΑΝΑΡΤΗΣ ΜΟΝΩΤΡ ΤΕΡΜΑΤ ΧΑΛΥΒΔ ΥΠΟ Α ΤΕΜ 1,25 

67 4300017652 ΧΙΤΩΝΙΟ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛ ΣΥΜΠΙΕΣ ΕΞ AL ΤΥΠ R Α ΤΕΜ 0,75 

68 4300018590 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 3X70 ΧΤ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣ Α ΤΕΜ 1,42 

69 4300018607 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 3X70ΧΤ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ Α ΤΕΜ 1,20 

70 4300018620 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 3X70 ΧΤ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣ Α ΤΕΜ 0,99 

71 4300018700 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΧΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙ Α ΤΕΜ 2,56 

72 4300018796 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΠ ΔΙΜΕΤΑΛ AL ΙΣΔΤΜ50-CU ΔΤΜ16 Α ΤΕΜ 1,33 

73 4300020249 Ρ/ΔΟΤΗΣ 1Π ΓΙΑ ΕΝΑΕΡ ΣΥΝΕΣΤΡ ΑΓΩΓ 36-70M Α ΤΕΜ 3,38 

74 4300020705 ΔΟΚ (2) ΠΛΑΙΣ ΣΤΗΡΞ Π80 ΓΙΑ ΟΡΙΖ-ΚΑΤΑΚΟΡ Α ΖΓ 32,80 

75 4300020717 ΒΑΣΗ 'T' ΟΡΙΖΟΝΤ ΣΤΗΡΙΞ 3ΠΟΛ Δ/Κ 20KV ΕΞ Α ΖΓ 24,51 

76 4300021412 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΣΤΡ ΚΑΛΩΔ 4X120 Χ Α ΤΕΜ 3,07 

77 4300021424 ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΣΤΡ ΚΑΛΩΔ ΧΤ 001KV Α ΤΕΜ 7,79 

78 4300021436 ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΣΤΡ Κ Α ΤΕΜ 1,23 

79 4300021448 ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΣΤΡ Κ Α ΤΕΜ 3,51 

80 4300021461 ΚΑΛΥΜ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΠΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΣ ΚΑ Α ΤΕΜ 0,13 

81 4300021564 ΑΣΦ/ΚΙΒΩΤ ΧΤ 8 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 1660(ΠΛΑΤΟΣ)Χ Α ΤΕΜ 1711,88 

82 4300021588 ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΣΤΡ ΚΑΛΩΔ Α ΤΕΜ 0,10 

83 4300021643 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞ ΣΥΝΕΣΤΡ ΚΑΛ 3X Α ΤΕΜ 1,31 

84 4300021655 Ρ/ΔΟΤΗΣ 1ΠΟΛ ΓΙΑ ΑΓΩΓ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ ΚΑΛΩΔ ΧΤ Α ΤΕΜ 3,57 

85 4300021667 ΧΙΤΩΝΙΟ ΕΞΑΓ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ AL ΑΓΩΓ AL120 GR- Α ΤΕΜ 0,58 

86 4320000058 ΚΙΒΩΤ ΥΠΟΓΕΙΟ ΖΕΥΞ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩ Α ΤΕΜ 267,01 

87 4320003322 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΓ ΧΤ 001KV ΛΥΕΠΦ 2Δ 2NAKBA ΠΛ Α ΤΕΜ 129,87 
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88 4320003577 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΓ ΧΤ 001KV ΛΥΕΠΦ 4Δ 4NAKBA ΠΛ Α ΤΕΜ 353,73 

89 4320005392 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣ Α ΤΕΜ 9,52 

90 4320006104 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΣΩΛΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ Σ Α Μ 1,50 

91 4320006153 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΣΥΝΕΣΤΡ Α ΤΕΜ 0,32 

92 4320007029 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΕΥΘ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛ ΧΤ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚ Α ΤΕΜ 11,92 

93 4320007078 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣ Α ΤΕΜ 7,27 

94 4320007923 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓ ΓΗΣ 2 Α ΤΕΜ 1,06 

95 4320007935 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΑΠΑΡΤΙΑ 1ΠΟΛ ΕΥΘΥ ΣΥΝΔ ΦΑΣ ΓΙ Α ΤΕΜ 48,07 

96 4320007960 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΑΠΑΡΤΙΑ 1ΠΟΛ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΦΑΣΕΩΣ Α ΤΕΜ 26,71 

97 4320007996 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΔ ΑΓΩΓ ΓΗΣ-ΓΕΙΩΣ Θ Α ΤΕΜ 7,26 

98 4320008459 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΤΕΓΑΝ ΑΚΡ ΦΑΣ 50/3 Α ΤΕΜ 1,42 

99 4320008794 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΣΥΝΔΕΣΜ ΔΙΑΚΛΑΔ ΤΑΥ ΚΑΛΩΔ ΧΤ Α ΤΕΜ 83,51 

100 4320009415 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΛ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Α SET 0,92 

101 4340000026 ΜΟΝΩΤΗΡ ΕΠΙΤΟΝ ΕΚ ΠΟΡΣ ΜΕΓ ΑΝΤΛ ΘΡΑΥΣ 90 Α ΤΕΜ 1,38 

102 4340000221 ΜΟΝΩΤΗΡ ΚΩΔΩΝ ΕΚ ΠΟΡΣ 20,0KV ΑΝΤΠΡ ΜΕΜ 4 Α ΤΕΜ 3,97 

103 4340000439 ΜΟΝΩΤΗΡ ΧΤ ΕΚ ΠΟΡΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ GR 74 Α ΤΕΜ 1,05 

104 4340000440 ΜΟΝΩΤΗΡ ΧΤ ΕΚ ΠΟΡΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΑΙΟΥ GR 74 Α ΤΕΜ 1,19 

105 4340001031 ΜΟΝΩΤΗΡ ΤΕΡΜΑΤ ΕΚ ΠΟΡΣ 20,0KV ΜΕΜ 30EK B Α ΤΕΜ 5,85 

106 4340001109 ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ 20KV ΣΥΝΘΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τ.ΠΕΡ-2 Α ΤΕΜ 7,52 

107 4340001122 ΜΟΝΩΤΗΡ ΜΤ 20KV ΣΥΝΘΕΤ ΚΩΔΩΝ Τ.ΠΕΡ-204/9 Α ΤΕΜ 9,89 

108 4400000113 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ ΧΤ DIAZED UZ ΣΠΕΙΡ E33 063A Μ Α ΤΕΜ 1,55 

109 4400000125 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ ΧΤ DIAZED UZ ΣΠΕΙΡ R1,25' 100 Α ΤΕΜ 6,06 

110 4400000241 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ ΧΤ DIAZED UZ ΣΠΕΙΡ E16 025A Μ Α ΤΕΜ 0,95 

111 4400001427 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛ ΒΡΑΔ ΤΗΞ TDZ ΒΑΡΕΛΑΚΙ Α ΤΕΜ 0,39 

112 4400001440 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛ ΒΡΑΔ ΤΗΞ TDZ ΒΑΡΕΛΑΚΙ Α ΤΕΜ 0,40 

113 4400001464 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛ ΒΡΑΔ ΤΗΞ TDZ ΒΑΡΕΛΑΚΙ Α ΤΕΜ 1,70 

114 4400001518 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛ ΒΡΑΔ ΤΗΞ TNDZ MINION Δ Α ΤΕΜ 0,17 

115 4400002006 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 3ΦΑΣ 40A Α ΤΕΜ 3,00 

116 4400002225 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 1ΦΑΣ 40A GR-216B Α ΤΕΜ 1,00 

117 4400002432 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 3ΦΑΣ 25A GR-216A Α ΤΕΜ 5,53 

118 4400002444 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 1ΦΑΣ 25A GR-216B Α ΤΕΜ 2,27 

119 4400002997 Δ/Κ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 1Φ 63A 250V ΤΥΠ G GR-2 Α ΤΕΜ 1,37 

120 4400003000 Δ/Κ ΧΤ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ 3Φ 63A 400V ΤΥΠ G GR-2 Α ΤΕΜ 3,05 

121 4410000041 ΑΛΕΞΙΚΕΡ 20KV ZNO ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Α ΤΕΜ 26,63 

122 4410000063 Α/Ζ 20KV 1ΠΟΛ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡ ΔΔ-311/ Α ΤΕΜ 88,81 

123 4410000064 Α/Ζ 20KV 3ΠΟΛ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡ ΔΔ-312/ Α ΤΕΜ 566,61 

124 4410000070 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ  20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟ Α ΤΕΜ 38,73 

125 4410000071 ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ 20KV  ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟ Α ΤΕΜ 17,31 

126 4410000098 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Α ΤΕΜ 22,35 

127 4410000099 ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Α ΤΕΜ 15,50 

128 4410000103 ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ 20KV  JOONWON ELECTRIC Α ΤΕΜ 13,90 

129 4410003389 ΤΗΚΤΟ ΜΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 003 Α ΤΕΜ 1,84 

130 4410003432 ΤΗΚΤΟ ΜΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 008 Α ΤΕΜ 1,85 

131 4410003456 ΤΗΚΤΟ ΜΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 012 Α ΤΕΜ 1,89 

132 4410007360 ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑ/Ζ 020KV ΚΑΝΟΝ.ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΗΚ Α ΤΕΜ 44,86 

133 4410008612 Α/Ζ 20KV 1ΠΟΛ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΕΝΙΣΧ.ΜΟΝΩΣΗΣ 400 Α ΤΕΜ 65,98 

134 4410008624 Α/Ζ 20KV 1ΠΟΛ ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΚΑΝΟΝ.ΜΟΝΩΣΗΣ 400 Α ΤΕΜ 64,21 

135 4410008636 Α/Ζ 20KV 3Π ΕΞΩΤ ΧΩΡ ΕΝΙΣΧ. ΜΟΝ 400A HK0 Α ΤΕΜ 405,08 
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136 4410009460 Υ/Σ ΥΠΑΙΘΡ ΣΥΝΕΠΤ 20KV 630KVA ΑΝΕΥ Μ/Σ Β Α ΤΕΜ 17081,51 

137 4410010114 ΣΥΓΚΡΟΤ ΠΙΝΑΚΩΝ 24KV Υ/Σ ΒΡΟΧΟΥ Τ/Χ-Τ/ΕΝ Α ΤΕΜ 6059,44 

138 4420002411 Η/Ν ΒΟΗΘΗΤ 220V AC 4A ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΝ ΤΑΣ Α ΤΕΜ 3,49 

139 4440000156 ΕΠΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 220V-25A Α ΤΕΜ 42,51 

140 4440000454 ΧΡΟΝΟΔ/Κ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Α ΤΕΜ 56,24 

141 4510000002 ΜΤΡ 3Φ ΜΓΔ 230/400V 20/100A ΑΠΕΥΘ ΔΙΚΤ Π Α ΤΕΜ 64,30 

142 4510000018 ΜΕΤΡΗΤΗΣ 3Φ ΜΓΔ ΧΤ ΕΝΕΡΓ-ΑΕΡΓ 20/100A 40 Α ΤΕΜ 195,00 

143 4510002016 ΜΤΡ 1Φ ΑΠΛ ΤΙΜΟΛ 220V 15/60A SM143 L+G G Α ΤΕΜ 17,78 

144 4510002028 ΜΤΡ 1Φ ΔΙΠΛ ΤΙΜΟΛ 220V 15/60A SM143D L+G Α ΤΕΜ 29,76 

145 4510002053 ΜΤΡ 3Φ ΑΠΛ ΤΙΜΟΛ 230/400V 10/60A GR-107Γ Α ΤΕΜ 40,93 

146 4510002065 ΜΤΡ 3Φ ΔΙΠΛ ΤΙΜΟΛ 230/400V 10/60A GR-107 Α ΤΕΜ 54,70 

147 4530000043 ΔΕΚ ΗΛ/ΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤ ΣΥΧΝ ΑΛΛ ΤΙΜΟΛ ΔΕΗ ΡΚ Α ΤΕΜ 17,12 

148 4530000045 ΔΕΚΤΗΣ ΗΛ/ΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕ Α ΤΕΜ 40,61 

149 4540000019 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ Α ΤΕΜ 0,06 

150 4540001539 ΚΙΒΩΤ ΠΑΡΟΧ 3ΦΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠ ΣΚΑΡΙΦ 1103 GR Α ΤΕΜ 11,96 

151 4540001618 ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ν-3Φ 1103/9 GR-1 Α ΤΕΜ 0,70 

152 4540001631 ΚΙΒΩΤ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 1ΦΑΣ ΣΤΕΓΑΝ ΣΚ1102 GR-226 Α ΤΕΜ 8,84 

153 4540001679 ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ν-1Φ 1102/7 GR-1 Α ΤΕΜ 0,75 

154 4540001801 ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΙΒΩΤ ΔΙΑΚΛ/ΑΣΦΛ Α SET 24,20 

155 4540002015 ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝ ΠΛΑΣΤ ΚΙΒΩΤ ΔΙΑΚΛ ΣΚ1133/9 Α ΤΕΜ 0,75 

156 4540002106 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΑ Α ΤΕΜ 0,07 

157 4560002948 Μ/Σ ΜΤΡ ΤΑΣ 20KV/100V 25VA GR-100 ΑΝΑΘ. Α ΤΕΜ 321,73 

158 4560003813 Μ/Σ ΕΝΤ  020KV ΜΤΡ 0020/5A 10VA GR-100 1 Α ΤΕΜ 253,86 

159 4560003825 Μ/Σ ΕΝΤ  020KV ΜΤΡ 0030/5A 15/0,5 07,2/1 Α ΤΕΜ 291,95 

160 4560003837 Μ/Σ ΕΝΤ  020KV ΜΤΡ 0050/5A 15/0,5 07,2/1 Α ΤΕΜ 246,16 

161 4560003850 Μ/Σ ΕΝΤΑΣ  020KV ΜΕΤΡΗΤ 0100/5A 15/0,5 0 Α ΤΕΜ 271,41 

162 4560003862 Μ/Σ ΕΝΤΑΣ  020KV ΜΕΤΡΗΤ 0200/5A 15/0,5 0 Α ΤΕΜ 254,84 

163 8230003640 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛ NH ΜΕΓΕΘ 1 Α ΤΕΜ 2,23 

164 8230005374 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛ NH ΜΕΓΕΘ 2 Α ΤΕΜ 2,68 

165 8230005519 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΤ ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛ NH ΜΕΓΕΘ 2 Α ΤΕΜ 2,72 

 
Οι τιμές αντικατάστασης υλικών  Β και Χ κατ/τας   ανέρχονται  σε  60%  των τιμών   Α καταλληλότητας. 
Οι τιμές αντικατάστασης υλικών  Γ  κατ/τας   ανέρχονται  σε  10%  των τιμών   Α καταλληλότητας 


