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ΑΡΙΘ: Z0605002848 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ (ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 6.019  

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ  (5) ΜΗΝΩΝ». 
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1. Τιμολόγιο Εργασιών Αναδόχου. 

1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του συμφωνείται να 
γίνεται ανά χλμ. δικτύου ως εξής: 

Τιμή (…………) ………………………………………… ανά χιλιόμετρο δικτύου που επιθεωρείται. Η 

τιμή αυτή αποκαλείται στη συνέχεια βασική. 

1.2 Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως: 

1.2.1. Η αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου, 

1.2.2. οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, 

1.2.3. η δαπάνη του μεταφορικού μέσου που μόνιμα συνοδεύει το συνεργείο, 

1.2.4. η δαπάνη του εξοπλισμού των εργαλείων και των υλικών που χρειάζεται να 
διαθέτει ο εργολάβος, 

1.2.5. οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, 

1.2.6 οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων, 

1.2.7 οι δαπάνες για την κάλυψη αγροζημιών ή άλλων ζημιών, 

1.2.8. η αποζημίωση του Αναδόχου για τις διακοπές εργασιών, 

1.2.9 οι δαπάνες για τη συνδρομή του Αναδόχου στο δειγματοληπτικό έλεγχο των 

εργασιών του συνεργείου (παράγραφος 5 της τεχνικής περιγραφής) κλπ. καθώς 

επίσης και το εργολαβικό κέρδος. 

Συνεπώς η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του συμφωνηθέντος ποσού 
και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση 
και οιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

2. Πληρωμή Αναδόχου. 

Η  πληρωμή του Εργολάβου/Αναδόχου θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η/Περιοχή Άρτας, τον     
μεθεπόμενο μήνα, μετά την εκτέλεση των εργασιών και με την υποβολή των παρακάτω    
δικαιολογητικών: 
 
1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους 

της σύμβασης, εγκεκριμένη από τον  Εντεταλμένο Εκπρόσωπο της Περιοχής. 

 
2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, 

 
3. Φορολογική Ενημερότητα. 
 
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

 

5. 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. «Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ονοµαστικές) του 
προσωπικού του Αναδόχου ή και των υπεργολάβων του», ως προαπαιτούμενο για τον τρόπο 
πληρωμής του αναδόχου. 

 

6. Αντίγραφα παραστατικών, από τα  οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

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

νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το 
οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
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Η εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη σύμβαση αυτή διενεργείται ως εξής : 

3.1. Τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου 
Ηπείρου, ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Δυμαίων 15 Πάτρα. Η Προϊστάμενη Υπηρεσία μπορεί σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να εκχωρήσει μερικές από τις αρμοδιότητες της στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία.  

3.2. Τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Περιοχής Άρτας, ο 
Διευθυντής της οποίας, υπογράφει τη Σύμβαση αυτή. 

Βασικό όργανο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στη σύμβαση αυτή είναι ο κ. Λέτσος Ευάγγελος 

Τομεάρχης Εκμετάλλευσης. 

 

4. Προσωπικό του Αναδόχου 

4.1. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ασχέτως ειδικότητας, 
πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς και 

οδηγίες της Επιχείρησης και τα Προεδρικά Διατάγματα, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια 
αποπεράτωση του Έργου. 

4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, με την υπογραφή της σύμβασης το 
ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία ταυτότητας και τις κατά νόμο άδειες του Υπεύθυνου επιθεωρητή 
δικτύων 
...............................……………………………………………………..……….….(ονοματεπώνυμο) 
(Υποβολή Υ. Δ. υπόδειγμα, τεύχος Ζ’), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συνημμένη Οδηγία 

Διανομής Νο09. ΔΕΔ/ΤΤΕ Ε-1. 

 

4.3. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε 
ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά 
αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας τους σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

 

5. Όροι διακοπής εργασιών. 

Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις, πέραν από 
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: 

1. Εάν ασθενήσει ο τεχνίτης του Ανάδοχου που επιθεωρεί το Δίκτυο. Αντίθετα εάν ασθενήσει ή 
απουσιάσει άλλο μέλος του συνεργείου, δηλαδή άτομο του προσωπικού του εργολάβου, τότε οι 
εργασίες συνεχίζονται. 

2. Με έγγραφη προειδοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δύο ημέρες 

νωρίτερα, διακόπτονται οι εργασίες το πολύ 5 εργάσιμες ημέρες αθροιστικά σε περίπτωση χορήγησης 
άδειας στον τεχνίτη Επιθεώρησης Δικτύου. 

Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και η υποχρεωτική ημερομηνία επανάληψης των εργασιών. 

3. Σε περίπτωση σημαντικής βλάβης του μεταφορικού μέσου του Αναδόχου που εξυπηρετεί το 
συνεργείο, εξ αιτίας της οποίας επιβάλλεται η ακινητοποίηση του μεταφορικού μέσου αυτού, οι 
εργασίες διακόπτονται για δύο το πολύ εργάσιμες ημέρες, εάν το ζητήσει ο Ανάδοχος και ειδοποιήσει 
τηλεφωνικά τον αρμόδιο στον Τομέα Δικτύου της Περιοχής. 

4. Κατά τον έλεγχο των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής (παράγραφος 5 της τεχνικής 
περιγραφής), διακόπτονται οι εργασίες του Αναδόχου, όσο διαρκεί ο έλεγχος των εργασιών κάθε 
φορά. 

5. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. 

Εάν ο εργολάβος διακόπτει ή καθυστερεί να επαναλάβει τις εργασίες κατά παράβαση των συμβατικών 
όρων της παραγράφου αυτής, τότε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) απευθύνει στον εργολάβο 
Ειδική πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συμφωνητικού. 

6. Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών. 

6.1 Για τη πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια των εργαζομένων ο Ανάδοχος θα φροντίζει να 
υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του συνεργείου, φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
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πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. Το περιεχόμενο αυτού θα είναι 

ίδιο με αυτό των φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ. 

6.2. Γενικά το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες 
πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών. 

6.3. Αν το προσωπικό του Αναδόχου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο προσωπικό του 
ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό 
ή τη ζημιά αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

6.4. Αν συμβεί αυτοκινητιστικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό αναλαμβάνει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

6.5. Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας για 
την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 305/96, Π.Δ 17/96, 

Ν.1568/85, Ν.1396/83 κλπ). 

6.6. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των κανόνων 
ασφάλειας όπως προβλέπονται από την νομοθεσία θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 

του συμφωνητικού. 

 

7. Επιθεώρηση-συντήρηση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

Στην περίπτωση που η επιθεώρηση περιλαμβάνει και δίκτυο, το οποίο βρίσκεται εντός στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει για το συγκεκριμένο δίκτυο να χρησιμοποιηθεί συνεργείο με Έλληνες 
υπηκόους λόγω της απαγόρευσης εισόδου αλλοδαπών εντός στρατιωτικών χώρων. 

 


