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Άρθρο 1. Ορολογία - Ορισµοί 

Κατά την ερµηνεία της Σύµβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 
Σύµβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 

Επιχείρηση : ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(∆Ε∆∆ΗΕ). 

Ανάδοχος : είναι το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε µε Σύµβαση η 
εκτέλεση του Έργου. 

Σύµβαση :  είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του Έργου. Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν συµπληρώµατα 
της Σύµβασης. 

Συµβαλλόµενοι : είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ που είναι αρµόδια για 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 

Προϊσταµένη Υπηρεσία : είναι Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ που προΐσταται της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

Έργο : είναι το αντικείµενο της Σύµβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
Συµφωνητικό.  

Εξοπλισµός : είναι όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κ.λπ., 
που θα εν-σωµατωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση 
για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνηµα Έργου :  είναι µηχάνηµα σταθερό ή µετακινούµενο (π.χ. αναµικτήρες 
σκυροδέµατος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών κ.λπ.), που χρησιµοποιείται 
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώµατα : είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήµιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από τα 
οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη προβλεποµένων από τη Σύµβαση ιδιοτήτων του 
Έργου ή µέρους αυτού από όσα έχουν συµφωνηθεί µε τη Σύµβαση , τα σφάλµατα ή και 
οι εσφαλµένοι υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου 
όπως αυτά νοούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και τεχνικής, καθώς και 
οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νοµικά 
ελαττώµατα. Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωµα. 

Άρθρο 2. Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθµά 

1. Η επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. 

Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύµβασης µπορεί, 
κατά την κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, να είναι συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 
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2. Η µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο 
κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθµης λειτουργίας της Σύµβασης, 
µπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας µεταξύ Αναδόχου και των αρµοδίων 
Υπηρεσιών της Επιχείρησης, µε την προϋπόθεση όµως της υποχρεωτικής 
κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 
µπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
ακολουθεί και το επίσηµο ελληνικό κείµενο. 

3. Λέξεις ή φράσεις που σηµειώνονται στα συντασσόµενα από τον Ανάδοχο σχέδια, 
πίνακες, πινακίδες ή διαγράµµατα καθώς και υποβαλλόµενα τεχνικά έντυπα µπορεί 
να είναι συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 
κείµενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή 
συντήρησης Εξοπλισµού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η 
Επιχείρηση. 

5. Σε όλες τις µελέτες, µετρήσεις, υπολογισµούς κ.λπ., θα χρησιµοποιείται το ∆ιεθνές 
∆εκαδικό Σύστηµα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 

6. Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η 
αλληλογραφία, µπορεί να γίνουν µε τηλετύπηµα ή fax. Η ηµεροµηνία του 
τηλετυπήµατος ή του fax θα θεωρείται ως η ηµεροµηνία της έγκρισης ή της 
αλληλογραφίας. 

Άρθρο 3. Σχέδια και Οδηγίες 

1. Γενικά 

1.1. Το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα θεωρηµένα (εγκεκριµένα) από την 
Επιχείρηση σχέδια. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε διαφορά, 
παράλειψη ή ελάττωµα στα σχέδια, ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια αυτά έχουν 
θεωρηθεί από την Επιχείρηση. 

Η θεώρηση µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή 
του να συµµορφώνεται µε τους όρους της Σύµβασης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή από την ευθύνη του για σχεδιασµό, κατασκευή και απόδοση του 
Εξοπλισµού και κάθε άλλου τµήµατος του Έργου, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

1.2. Όλα τα σχέδια, τα οποία δείχνουν µόνιµη κατασκευή, θα γίνουν σε διαφάνεια. 

1.3.  Όλα τα θεωρηµένα από την Επιχείρηση σχέδια, θα έχουν τη σφραγίδα 
«ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ» ή «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». 
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1.4. Τα έγγραφα και σχέδια, που αφορούν στον Εξοπλισµό και έχουν δοθεί στην 
Επιχείρηση, θα παραµείνουν στη βιοµηχανική (industrial) ιδιοκτησία του 
Αναδόχου. Τα έγγραφα και τα σχέδια αυτά, δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από την Επιχείρηση για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζονται, 
ούτε η Επιχείρηση µπορεί να τα κοινοποιήσει σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν 
σχέση µε το Έργο, εκτός αν ειδικώς παραχωρήσει ο Ανάδοχος το δικαίωµα αυτό. 

Εξαίρεση γίνεται σε περίπτωση επισκευών, συντήρησης, βελτίωσης της απόδοσης 
των εγκαταστάσεων, αστοχίας του Εξοπλισµού, επεκτάσεων του Έργου ή 
επεκτάσεων και ανακαινίσεων υπαρχουσών εγκαταστάσεων, οπότε η Επιχείρηση 
έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα έγγραφα και σχέδια αυτά όπου εκτιµά ότι 
αυτό είναι απαραίτητο. 

1.5. Τα έγγραφα και σχέδια που αφορούν στα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όπως και 
εκείνα που σχετίζονται ή αφορούν στη διάταξη των Μηχανηµάτων, θα 
αποτελέσουν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και ως εκ τούτου η Επιχείρηση µπορεί 
να κάνει ελεύθερη χρήση αυτών για όλες τις τωρινές και µελλοντικές 
κατασκευές της. 

1.6. Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λοιπές οδηγίες που ανταλλάσσονται µεταξύ 
Αναδόχου και Επιχείρησης, θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την 
ηµεροµηνία της αντίστοιχης καταχώρησής τους στο Πρωτόκολλο της 
Επιχείρησης. 

2. Ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια 

2.1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιχείρηση σε έξι (6) αντίγραφα όλη τη µελέτη 
των επί µέρους συστηµάτων του Έργου και τα σχέδια για θεώρηση. Τα σχέδια 
πρέπει να είναι ολοκληρωµένα και θα υποβάλλονται µαζί µε επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις της µελέτης οι οποίες πρέπει να περιγράφουν τη συµπεριφορά του 
εξοπλισµού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. 

Συσχετιζόµενα σχέδια ή πληροφορίες σχεδιασµού των συστηµάτων πάνω σε 
σχέδια ή µελετητικά τεύχη, θα ληφθούν υπόψη µόνο εάν υποβληθούν µαζί ή 
πριν την υποβολή των σχεδίων για τα οποία ζητείται η θεώρηση. 

2.2. Τµήµατα του Εξοπλισµού, για τα οποία η Επιχείρηση ζήτησε τον έλεγχό τους, δε 
θα κατασκευάζονται µέχρι να ληφθεί ειδοποίηση από την Επιχείρηση ότι αυτός ο 
έλεγχος έχει γίνει. Σε περίπτωση που ένα τµήµα του Εξοπλισµού κατασκευαστεί 
χωρίς την προηγούµενη θεώρηση της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πάσης φύσεως συνέπειες που ενδεχοµένως 
θα προκύψουν. 

2.3. Μέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες το µέγιστο, από την παραλαβή από 
την Επιχείρηση των προκαταρκτικών σχεδίων, η Επιχείρηση θα επιστρέφει στον 
Ανάδοχο ένα αντίγραφο καθενός από τα σχέδια αυτά, θεωρηµένο, ή θεωρηµένο 
µε παρατηρήσεις, ή για διόρθωση. 

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει απαντήσει στον Ανάδοχο το αργότερο 
σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήψη των προαναφερθέντων 
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σχεδίων, θα θεωρηθεί ότι τα σχέδια αυτά είναι κατάλληλα για κατασκευή, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος στο τέλος των δέκα (10) πρώτων ηµερών έχει 
υπενθυµίσει εγγράφως (µε τηλεγράφηµα ή γράµµα) στην Επιχείρηση την 
περίπτωση και εφόσον µε τα σχέδια δεν τροποποιούνται οι απαιτήσεις και οι όροι 
της Σύµβασης. 

Οι παραπάνω προθεσµίες δεν ισχύουν εάν κατά τον έλεγχο των σχεδίων 
θεωρηθεί απαραίτητο να δώσει ο Ανάδοχος περισσότερες εξηγήσεις, οπότε τα 
σχέδια θα κρατηθούν σε εκκρεµότητα µέχρι η Επιχείρηση να λάβει γραπτώς, 
ικανοποιητικές εξηγήσεις. 

2.4. Σχέδια που επιστρέφονται θεωρηµένα µε παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα 
αναθεωρούνται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιχείρησης 
(ή/και θα αιτιολογείται πλήρως η µη αποδοχή των προτάσεων αυτών) και θα 
επανυποβάλονται σε αυτή µέσα σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών για νέο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προθεσµία 
για θεώρησή τους από την Επιχείρηση, µειώνεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές 
ηµέρες, εφόσον τα υποβληθέντα σχέδια είναι πλήρη, σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο 2.1. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει απαντήσει στην Επιχείρηση το αργότερο 
σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήψη των επιστρεφόµενων 
σχεδίων, θα είναι πλήρως υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στο 
Έργο, που πιθανόν να προκύψουν λόγω του γεγονότος αυτού. 

2.5. Εκτός από την περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει πλήρη ή εκτεταµένη 
αναθεώρηση των σχεδίων, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τα σχέδια που 
επιστρέφονται για την κατασκευή τµηµάτων του Εξοπλισµού, εφόσον τηρηθούν 
οι τροποποιήσεις οι οποίες έχουν υποδειχθεί από την Επιχείρηση. 

2.6. Συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε θα υποβάλει στην Επιχείρηση για θεώρηση 
σχέδια, τα οποία αποτελούν βιοµηχανικό απόρρητο (δεόντως αποδεικνυόµενο), 
καθώς επίσης και σχέδια για κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του Εξοπλισµού. 

Όλα αυτά τα σχέδια όµως, θα τεθούν στη διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιακών 
οργάνων της Επιχείρησης, είτε στον τόπο κατασκευής ή δοκιµών του υλικού, είτε 
στα γραφεία της Επιχείρησης, ενώ τα υπόλοιπα σχέδια θα υποβληθούν στην 
Επιχείρηση σε έξι (6) αντίγραφα και µία (1) διαφάνεια. 

2.7. Συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα δώσει οπωσδήποτε στην Επιχείρηση όλα τα 
απαραίτητα σχέδια και πληροφορίες και ό,τι άλλο απαιτείται κατά την κρίση της 
Επιχείρησης, για τη µελέτη, τη βιοµηχανοποίηση, την ανέγερση, την επίβλεψη 
κατά τη φάση της ανέγερσης, την εκκίνηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και 
την επισκευή του Έργου. 

Για να είναι εφικτή η επισκευή του Έργου από την Επιχείρηση θα δοθούν από 
τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες πληροφορίες για τον εξοπλισµό, π.χ. τρόπος 
αποσυναρµολόγησης - διακίνησης - συναρµολόγησης, διαστάσεις, υλικό, 
κατεργασία των επιµέρους τµηµάτων κ.λπ. 
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2.8. Στην περίπτωση, που µετά τη θεώρηση των σχεδίων ή / και της µελέτης, 
θεωρηθεί απαραίτητο να επέλθουν τροποποιήσεις, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επανυποβάλει εγκαίρως στην Επιχείρηση τα αναθεωρηµένα 
σχέδια ή / και µελέτες. 

Τροποποιήσεις που αναφέρονται σε λεπτοµέρειες µικρής σηµασίας, οι οποίες δεν 
επηρεάζουν το Έργο ή τη λειτουργία του, µπορεί να γίνουν χωρίς τη νέα 
θεώρηση της Επιχείρησης, όµως και σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιχείρηση έξι (6) αντίγραφα των 
αναθεωρηµένων σχεδίων και ανά µία (1) διαφάνεια µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγιναν οι τροποποιήσεις και οπωσδήποτε 
πριν καλέσει τον Επιθεωρητή της Επιχείρησης, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται 
στο άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 

2.9. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε ανεξάρτητης εργασίας, όπως αυτή 
αναφέρεται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης του Έργου, θα υποβάλονται από τον 
Ανάδοχο σε έξι (6) αντίγραφα, η µελέτη που θα περιλαµβάνει τα τελικά σχέδια 
και η διάταξη του Εξοπλισµού, µε τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ», 
καθώς επίσης και τα διαγράµµατα, οι οδηγίες λειτουργίας κ.λπ. 

2.10. O Ανάδοχος δύο (2) µήνες πριν την έναρξη των δοκιµών υπό συνθήκες 
εκµετάλλευσης ή την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του Έργου (κατά 
περίπτωση), υποβάλει µία (1) διαφάνεια όλων των παραπάνω αναφεροµένων 
σχεδίων «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ» και διαγραµµάτων. 

2.11. Σε περίπτωση που µέρος του Έργου τροποποιηθεί µετά τις προκαταρκτικές 
δοκιµές, τα σχετικά σχέδια (σε έξι (6) αντίγραφα και µία (1) διαφάνεια) 
διορθωµένα σύµφωνα µε τις παραπάνω τροποποιήσεις, θα δοθούν σφραγισµένα 
«ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ» στην Επιχείρηση όχι αργότερα από δεκαπέντε 
(15) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που έγιναν οι συγκεκριµένες τροποποιήσεις. 

2.12. Κάθε τροποποίηση, αλλαγή ή αναφορά που γίνεται από τον Ανάδοχο στη µελέτη, 
στα σχέδια, στις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης κατά την περίοδο της 
εγγύησης, θα υποβάλεται στο ∆Ε∆∆ΗΕ σε έξι (6) αντίγραφα συν µία (1) 
διαφάνεια µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τότε που αρχίζουν να ισχύουν. 
Για κάθε µία από τις τροποποιήσεις αυτές ο Ανάδοχος θα παραδίδει εγγράφως 
στο αρµόδιο προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ ένα επίσηµο αντίγραφο της αναφοράς για 
την τροποποίηση. 

3. Σχέδια για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού 

3.1.  Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιχείρηση για έλεγχο και θεώρηση έξι (6) 
αντίγραφα των Στατικών Υπολογισµών, καθώς και έξι (6) αντίγραφα και µία (1) 
διαφάνεια των σχεδίων κατασκευής (ξυλότυποι, οπλισµοί, τοιχοποιίες, 
µεταλλικές κατασκευές κ.λπ.) δεόντως σφραγισµένα από τον Ανάδοχο. Μέσα σε 
δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή των σχεδίων η Επιχείρηση 
θα επιστρέφει ένα αντίγραφο του Στατικού Υπολογισµού και των σχεδίων στον 
Ανάδοχο, είτε θεωρηµένο, είτε µε τις παρατηρήσεις της, εάν υπάρχουν, έχοντας 
τη σφραγίδα «ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ», ή «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ή «ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ». 
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Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει απαντήσει οτιδήποτε στον Ανάδοχο 
µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες το πολύ, οι Στατικοί Υπολογισµοί και 
τα σχέδια θεωρείται ότι είναι κατάλληλα για κατασκευή. 

3.2. Οι Στατικοί Υπολογισµοί και τα σχέδια που επιστρέφονται, µε παρατηρήσεις για 
διόρθωση, θα αναθεωρούνται από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις προτάσεις της 
Επιχείρησης και θα επανυποβάλονται σε έξι (6) αντίγραφα και µία (1) διαφάνεια 
για καινούργιο έλεγχο και θεώρηση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία 
θεώρησης µειώνεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. 

3.3. Τροποποιήσεις που αφορούν σε λεπτοµέρειες µικρότερης σηµασίας που δεν 
επηρεάζουν το σχεδιασµό και την ασφάλεια των κατασκευών µπορούν να γίνουν 
στον τόπο του Έργου από την Επιχείρηση, εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί 
αρµοδίως από την Επιχείρηση για τις τροποποιήσεις αυτές. 

3.4. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει παρατηρήσεις ή δε ζητά τροποποιήσεις, 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιχείρηση µία (1) ακόµη διαφάνεια. 

3.5. Στο τέλος κάθε ανεξάρτητου µέρους εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Επιχείρηση µία (1) επιπλέον διαφάνεια µε συµπληρωµένη την τελευταία 
αναθεώρηση που έχει γίνει. 

Τα σχέδια αυτά θα έχουν την σφραγίδα «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ». 

4. Κατάλογος οδηγιών και σχεδίων µε την περάτωση του ‘Έργου. 

4.1. Με τη λήξη των δοκιµών σε συνθήκες εκµετάλλευσης ή µε τη λήξη της 
«Εµπορικής Λειτουργίας» του Έργου (κατά περίπτωση), ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιχείρηση πλήρη κατάλογο που θα 
περιλαµβάνει µελέτες, σχέδια, οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης και 
οδηγίες επισκευής, όπως επίσης και κάθε άλλη έγγραφη πληροφορία που 
αναφέρεται στο Έργο. 

Ο κατάλογος θα είναι πρόσφατα ενηµερωµένος, καθαρός και µε ξεχωριστή 
αναφορά σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, 
ηλεκτρονικά και θα περιλαµβάνει ένδειξη µε ηµεροµηνία τελευταίας 
αναθεώρησης, αριθµό σελίδων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που ο 
Ανάδοχος θεωρεί χρήσιµη για την Επιχείρηση. 

4.2. Εάν κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο δεν έχουν 
υποβληθεί στην Επιχείρηση, τότε ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει ταυτόχρονα µε τον 
κατάλογο σε έξι (6) αντίγραφα συν µία (1) διαφάνεια. 

Άρθρο 4. Μελέτες 

1. Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει µε βάση τη µελέτη που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος 
και θα υποβάλει στην Επιχείρηση για έγκριση και θεώρηση. 
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Κατά την εκπόνηση της µελέτης του Έργου, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη τα εξής : 

α. Ότι το Έργο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές και τις συνθήκες λειτουργίας, 
όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύµβασης. 

β. Όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τοπικές συνθήκες και όλα τα σχετικά µε 
το Έργο τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα. 

γ. Ότι η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να θέτει στη διάθεση του Αναδόχου, µετά 
από σχετική γραπτή αίτησή του, όλα τα υπάρχοντα διαθέσιµα συµπληρωµατικά 
δεδοµένα, µέσα σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες. 

2. Στη µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία, όχι 
όµως περιοριστικά : 

α. Συµπληρωµατικές έρευνες εφόσον είναι αναγκαίες, για τοπογραφικά, γεωλογικά 
και υδρολογικά θέµατα, πέραν από τις έρευνες που έχουν γίνει ήδη από την 
Επιχείρηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

β. Γενικές και λεπτοµερείς µελέτες, υπολογισµοί, σχεδιαγράµµατα και σχέδια του 
Έργου (Εξοπλισµός, έργα Πολιτικού Μηχανικού κ.λπ.). 

Λεπτοµερείς υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των βασικών χαρακτηριστικών 
στοιχείων του εξοπλισµού, διαγράµµατα ροής συστηµάτων µε γεωµετρικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, ισοζύγια, σχέδια ηλεκτρολογικών συνδεσµολογιών, 
σχέδια γενικών και λεπτοµερειακών διατάξεων του εξοπλισµού µαζί µε τους 
απαραίτητους ελεύθερους χώρους για προσπέλαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επίβλεψη κατά τη λειτουργία και να µπορούν να γίνουν απρόσκοπτα οι εργασίες 
συντήρησης, αποσυναρµολόγησης και επανασυναρµολόγησης. 

γ. Πλήρη περιγραφικά στοιχεία του Εξοπλισµού, όπως επίσης οδηγίες για τη 
λειτουργία του, συντήρηση και επισκευή, περιλαµβανοµένων των οδηγιών 
αποσυναρµολόγησης - επανασυναρµολόγησης και εγκατάστασης επιµέρους 
τµηµάτων του Εξοπλισµού. 

δ. Όλα τα άλλα στοιχεία, υπολογισµοί, σχέδια, διαγράµµατα κ.λπ., τα οποία είναι 
αναγκαία κατά την άποψη του Αναδόχου ή της Επιχείρησης, για τη µελέτη, 
εκτέλεση και λειτουργία του Έργου. 

ε. Οι απαιτήσεις που ειδικότερα αναφέρονται και ζητούνται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

3. Η µελέτη θα υποβάλεται στην Επιχείρηση για έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
εφαρµογή ή εκτέλεσή της. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν υποβάλει µελέτη συνοδευόµενη από σχέδια, πλήρως 
τεκµηριωµένη και ικανοποιητική για την Επιχείρηση, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για 
όλες τις συνέπειες και καθυστερήσεις που θα προκύψουν, έως ότου υποβάλει 
µελέτη που θα θεωρηθεί ή κριθεί ικανοποιητική από την Επιχείρηση. 
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4. Εκτός των παραπάνω η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητάει από τον 
Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της πορείας του Έργου, οποιεσδήποτε άλλες µελέτες, 
σχέδια και γραπτές πληροφορίες (τεκµηρίωση) θεωρεί χρήσιµα για την ορθή και 
εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου, όπως επίσης για την οικονοµική και εύρυθµη 
λειτουργία του. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές οδηγίες του ∆Ε∆∆ΗΕ για 
τροποποιήσεις , στη µελέτη, στα σχέδια ή στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, 
οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆Ε∆∆ΗΕ τη διαφωνία του αυτή εκθέτοντας και τους 
λόγους της διαφωνίας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. 

Εάν, παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιχείρηση επιµένει στην εφαρµογή 
των οδηγιών της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πιστά µε αυτές, οπότε 
όµως απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση µε την απόφαση αυτή της Επιχείρησης. 

Άρθρο 5. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 
Επιχείρηση, µέσω της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας.  

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών 
και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 

Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δε µπορούν να ρυθµιστούν 
άµεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

2. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της 
Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους 
ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, µε έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

3. Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, 
δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άµεσους 
βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλµένοι Μηχανικοί" της 
Επιχείρησης. Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες των Εντεταλµένων Μηχανικών, εάν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 
όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των 
Εντεταλµένων Μηχανικών, απαιτείται προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον 
Ανάδοχο. 

4. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί, µε έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί 
προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα 
εξουσιοδοτηµένα από την Επιχείρηση, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και 
ελέγχους σε σχέση µε το εκτελούµενο Έργο. 
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5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα 
της Επιχείρησης µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους 
τους χώρους που κατασκευάζονται τµήµατα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 
οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του Έργου 
και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 

6. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την 
εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. Ειδικότερα η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, δε φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στις 
εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε 
τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της 
Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον 
Ανάδοχο. 

Άρθρο 6. Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τoν 
κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος 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.  

2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης, είναι 
υποχρεωµένος µε δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα 
επανδρωµένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του Έργου και τουλάχιστον µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι 
δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ειδικούς Όρους. 

3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται µηχανικός µε επαρκή πείρα σε έργα 
παρόµοια µε αυτό της Σύµβασης, ο οποίος θα ονοµάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός 
του Αναδόχου" και θα είναι ο µόνος και αποκλειστικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον 
Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύµβασης. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόµον ποινικές ή άλλες ευθύνες και 
είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τη Νοµοθεσία, να βρίσκεται στο 
Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
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Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως τεχνικός 
εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ 
µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά νόµο Αστυνοµικές και 
λοιπές Αρχές το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο στοιχεία του παραπάνω 
Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

4. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουµένης 
αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς την 
απαίτηση αυτή της Επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή 
του. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του µε 
άλλο µηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα 
γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούµενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

5. Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, 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 Επιβλέποντα Μηχανικού του και 
είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται 
εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

6. Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόµατα των µελών 
του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να 
παραλαµβάνουν αντ' αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. 

7. Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόµενοι µε τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, 
Υποπροµηθευτές, κλπ., σε όλες τις κατά τη Σύµβαση τυχόν σχέσεις τους µε την 
Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και µόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συµβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά 
συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η 
αλληλογραφία θα περιορίζονται µεταξύ της Επιχείρησης και του Ανάδοχου. 

Άρθρο 7. Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή σε 
γειτονικούς µε αυτό χώρους, µπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση ή άλλους 
Aναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση µε τις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να µην εµποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να 
συνεργάζεται αρµονικά µε την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της ή τους 
Aναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να 
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συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόµενες συµφωνίες του Αναδόχου µε τους άλλους 
Aναδόχους πρέπει προηγουµένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Επιχείρησης, η 
οποία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει τις συµφωνίες αυτές, στην περίπτωση που 
αντίκεινται στη Σύµβαση ή εµποδίζουν την έγκαιρη και άρτια κατασκευή του 
Έργου. 

4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Aναδόχων θα 
διευθετείται, µε τη µεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε σκοπό την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο 
δικαίωµά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρον έναντι της Επιχείρησης, σε 
περίπτωση ζηµιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή µαζί µε 
άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 

Άρθρο 8. Υποκατάσταση, υποπροµήθειες και υπεργολαβίες 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό, στην εκτέλεση της Σύµβασης, ή οποιουδήποτε 
µέρους της, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. Εξαιρείται η 
περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θα συγχωνευθεί µε άλλη εταιρία ή θα 
απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη 
Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της 
Επιχείρησης, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του 
γεγονότος. 

Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από µέρους όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών Συµπλήρωµα της Σύµβασης και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικές Επιστολές της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση µέλη 
Κοινοπραξίας, τα εναποµείναντα µέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
εκτέλεση Σύµβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή 
των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση µελών, όπως αυτές απορρέουν από τη 
Σύµβαση. 

2. Ως Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν 
αναλάβει από τον Ανάδοχο τη βιοµηχανοποίηση ή κατασκευή ή εγκατάσταση 
τµήµατος του Έργου, µε έγγραφη Σύµβαση προµήθειας ή Έργου. 

3. Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή µερικά, 
του Αναδόχου ή της εκτέλεσης µέρους του Έργου µε Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος 
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δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 
πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, των Υπεργολάβων ή του προσωπικού 
τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος της διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά, µε τους Υπεργολάβους ή Υποκαταστάτες, πρέπει 
επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συµβάσεις υπεργολαβίας ή υποκατάστασης που 
συνάπτει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι 
διατάξεις των εν λόγω υπεργολαβικών Συµβάσεων είναι απολύτως σύµφωνοι µε 
τους όρους και τις διατάξεις της Σύµβασης που έχει συνάψει µε την Επιχείρηση για 
την εκτέλεση του Έργου. 

Επίσης στις εν λόγω Συµβάσεις των Υπεργολάβων και Υποπροµηθευτών µε τον 
Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες και Υπεργολάβοι, κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα 
και σε ολόκληρο µαζί µε τον Ανάδοχο, έναντι της Επιχείρησης για το αντικείµενο 
της αντίστοιχης υπεργολαβίας ή υποκατάστασης. 

4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υποπροµηθευτές και Υπεργολάβους 
του µε δική του ευθύνη και µε τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Οι υποψήφιοι Υποπροµηθευτές και Υπεργολάβοι θα είναι έµπειροι και αξιόπιστοι 
Οίκοι. 

β. Η επιλογή κάποιου Υποπροµηθευτή ή Υπεργολάβου για κύρια τµήµατα του 
Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η έγκριση αυτή θα αφορά µόνο 
στην από τεχνικής πλευράς εµπειρία και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τµήµατα του 
Έργου, για τα οποία η Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υποπροµηθευτών ή 
Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
εµπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να αντικαταστήσει κάποιον 
εγκεκριµένο Υποπροµηθευτή ή Υπεργολάβο του, θα µπορεί να το κάνει µόνο µε τη 
συγκατάθεση της Επιχείρησης. 

5. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και 
Υποπροµηθευτές αναφέρονται στη Σύµβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν 
ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση πάντως που ο 
Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους 
Υποπροµηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα 
µε την παραπάνω παράγρ. 4γ.  

6. Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριµένους από 
την Επιχείρηση Υπεργολάβους ή Υποπροµηθευτές και που αφορά σε κύρια τµήµατα 
που απαιτούνται για την κατασκευή ή εγκατάσταση του Εξοπλισµού, πρέπει να 
αποστέλλεται και στην Επιχείρηση, ταυτόχρονα µε την έκδοσή της, σε ένα (1) 
αντίγραφο στη γλώσσα έκδοσής της και σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική 
γλώσσα. 
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Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται : 

α. Η ηµεροµηνία της παραγγελίας 

β. Ο αριθµός της παραγγελίας 

γ. Το όνοµα του κατασκευαστή 

δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού 

ε. Η χώρα προέλευσης 

στ. Η κατ' εκτίµηση ηµεροµηνία αποστολής 

Με αίτηµα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόµοια αντίτυπα 
παραγγελιών και για µη κύρια τµήµατα του Εξοπλισµού. Επίσης ο Ανάδοχος, 
κατόπιν αιτήσεως της Επιχείρησης, θα µεταφράζει, µε δαπάνες του, στην Ελληνική 
γλώσσα οποιαδήποτε τµήµατα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία ο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

7. Ο Ανάδοχος, ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που 
αφορούν στον Εξοπλισµό και απευθύνονται προς τους Υποπροµηθευτές οι οποίοι 
και τις εκτελούν στο όνοµα και για λογαριασµό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 
Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείµενό τους αφορά 
στο υπό εκτέλεση Έργο της Επιχείρησης. 

Άρθρο 9. Εκχώρηση 

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

2. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις 
προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

Άρθρο 10. Γνώση των τοπικών συνθηκών 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί 
σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης 
τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενηµερώθηκε για τις απαιτούµενες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισµού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 
κατασκευής, τα µέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές 
εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που µπορούν να 
επιδράσουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 
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2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συµβατικές τιµές είναι αποτέλεσµα δικών του 
υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και 
κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της 
Επιχείρησης. Σε περίπτωση που η µελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, 
αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου. 

3. Στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 
παρατηρήσεις, που ενδεχοµένως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκονται στη διάθεση του 
Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο, πλην όµως δεν υπάρχει καµία ρητή ή 
υπονοούµενη εγγύηση της Επιχείρησης για οποιαδήποτε ερµηνεία τους. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχηµάτισε δική του 
γνώµη, µε επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και µε άλλες έρευνες που θεώρησε 
αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερµηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του 
και αναλαµβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 

4. Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετης αµοιβής 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά 
αναφεροµένων στη Σύµβαση. 

Άρθρο 11. Εξασφάλιση χώρων 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν 
διέθεσε η Επιχείρηση, να εξασφαλίσει µε δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα 
που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

2. Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυνθεί σε καµία περίπτωση µε οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε 
θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά µε τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση 
χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

Άρθρο 12. Αρχαιότητες και αντικείµενα αξίας 

1. Όλα τα απολιθώµατα, λείψανα, νοµίσµατα, αντικείµενα αξίας ή αρχαιότητες, 
κτίσµατα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιµα αντικείµενα, γεωλογικού ή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αµέσως τις αρµόδιες Αρχές και την 
Επιχείρηση για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειµένων και, µέχρι τη 
λήψη σχετικών οδηγιών της Επιχείρησης ή των αρµοδίων Αρχών, πρέπει να 
µεριµνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειµένων και να προβαίνει, εφ’ όσον 
παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζηµιών στα εν 
λόγω αντικείµενα. 
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3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµιάς άλλης αποζηµίωσης ή αµοιβής για την αποκάλυψη 
και διατήρηση των εν λόγω αντικειµένων, πέραν αυτής που προβλέπεται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης τέτοιων 
αντικειµένων, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων περί 
Ανωτέρας Βίας. 

Άρθρο 13. Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόµων, γεφυρών 

1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόµοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές 
διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί 
σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αναδόχου, περιλαµβανοµένων όλων 
των µέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεµφερούς εργασίας, 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κλπ) θα 
γίνονται µε δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 
µελέτες, τα σχέδια και οι µέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την 
Eπιβλέπουσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε µειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του 
Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 

2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί µε δική του ευθύνη τους δρόµους 
προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόµοι που τυχόν 
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν µε φροντίδα και 
µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Η Επιχείρηση δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι υφιστάµενοι δρόµοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόµη για τυχόν 
κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ 'αυτούς και που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη µετακίνησή του προς και από το 
εργοτάξιο.  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµία πληρωµή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε 
προσωρινών δρόµων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και 
για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόµων που ήδη υπάρχουν, καθώς και 
των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. ∆ρόµοι που επηρεάζονται από 
την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί στην κυκλοφορία µε δαπάνη του 
Ανάδοχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το 
εργοτάξιο µε κατάλληλους παρακαµπτηρίους δρόµους.  

Οποιεσδήποτε ζηµίες, σε δρόµους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές 
τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε 
φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες Αρχές, 
Οργανισµούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, να 
παίρνει µε δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µπορεί το κοινό να 
χρησιµοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόµους, τις γέφυρες, τις 
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σιδηροδροµικές γραµµές, τις γραµµές ηλεκτρισµού, τις τηλεγραφικές ή 
τηλεφωνικές γραµµές κ.λπ. 

Ακόµη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να προσλαµβάνει 
και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προµηθεύεται και να συντηρεί 
όλα τα απαιτούµενα σήµατα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να 
προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να 
εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των αρµοδίων Αρχών ή Οργανισµών. 

4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζηµία λόγω της εκτέλεσης 
του Έργου, η ευθύνη για αποζηµίωση βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 
Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζηµιάς στις εγκαταστάσεις και 
κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νοµικό αποτέλεσµα ή επίπτωση 
για την Επιχείρηση, δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι 
αυτής. 

5. Σε Έργα που εκτελούνται µέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος 
προϋπολογισµού, όταν αυτά προκαλούν σηµαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των 
πεζών και των οχηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετεί, µε 
δαπάνες του, πινακίδες σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

6. Σε περίπτωση που η µελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει, 
κατά το σχεδιασµό του Εξοπλισµού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες 
δυνατότητες για τη µεταφορά του. Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα 
προκύψουν κατά τη µεταφορά, αναλαµβάνονται από τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 14. Προσωπικό του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, µε δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 
προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που 
προκύπτουν από τη Σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και 
Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω 
προσωπικού, που σχετίζoνται µε το Έργο. 

2. 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, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια 
αποπεράτωση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, µε την εγκατάστασή του στο 
εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθµός, ειδικότητα) 
καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό 
αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε 
ουσιαστική αυξοµείωση του αριθµού του προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 
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4. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, 45 ηµέρες πριν από την άφιξη 
αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία µε τα οποία 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού 
που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύµβασης, όπως και κάθε άλλο 
στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση 
από τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων 
διαβατηρίων κλπ. Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, 
την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή 
αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό 
του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δεν µπορεί να το 
ξαναχρησιµοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της 
Επιχείρησης. 

6. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται από το εργοτάξιο ένα µέλος του 
προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο Ανάδοχος δε 
δύναται να επικαλεσθεί την αποµάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την 
εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τµήµατός του. 

7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για 
το προσωπικό των υποπροµηθευτών και των υπεργολάβων του.  

Άρθρο 15. Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές 

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τους Νόµους 
του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Επιχείρησης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, υποχρεούται 
όµως να τηρεί όλους τους Νόµους και Κανονισµούς που αφορούν σε τέτοιες 
εργασίες. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 
νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

3. Αν ο Ανάδοχος δε µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρµόδιες Αρχές για 
υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των 
προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου.  

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δε µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης 
από τις αρµόδιες Αρχές. 
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4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν 
την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή 
εκτέλεση των εργασιών. 

5. Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 
Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την τήρηση των συµβατικών 
προθεσµιών ή εξαιτίας άλλων περιορισµών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι 
(∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ήµοι και Κοινότητες, σηµαντικοί Καταναλωτές κλπ.) είναι 
αναγκαία, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η 
εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, 
µετά από σχετική εντολή, να την πραγµατοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.  

Άρθρο 16. Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί 
και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για 
την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιµοποιούνται τόσο για γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκες, κτήριο πρώτων βοηθειών κλπ., όσο και για διαµονή του 
προσωπικού του. Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να 
πληρούν τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό 
πόσιµο, πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

2. Όλα τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούµενους 
σκοπούς, θα κατασκευάζονται µε βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα 
εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δε µειώνουν την 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου σχετικά µε την κατασκευή όλων των κτισµάτων 
και τη χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες, να µεριµνά, µε δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων 
οικοδοµικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του 
εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφεροµένων 
εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε 
τους Νόµους και Κανονισµούς ασφάλειας, υγιεινής και δηµόσιας τάξης. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εκδίδει κανονισµούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών 
και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή τους. 

5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 
υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το σκοπό αυτό θα 
προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου, 
τους καταυλισµούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις µέσα στην περιοχή του Έργου ή 
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κοντά σ' αυτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 
πυροσβεστικές συσκευές, µέσα ή κοντά σ' όλα τα κτήρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει 
χηµικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις.  

7. Τα µέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και τις λοιπές 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς 
αυτό να µειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι ακόµη υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστηµα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους 
χώρους του Έργου. Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση 
τηλεφώνου µέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σ' 
οποιοδήποτε άλλο σηµείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 

Το τηλεφωνικό σύστηµα του Αναδόχου θα συνδέεται µε το τηλεφωνικό σύστηµα 
της Επιχείρησης είτε µέσω των υπηρεσιακών γραµµών που υπάρχουν, είτε µέσω 
ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα 
επιτρέπεται ανά πάσα στιγµή και στους υπαλλήλους της Επιχείρησης για τις 
ανάγκες του Έργου. 

8. Ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό µε τους Ειδικούς 
Όρους να αυξηθούν ή µειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης για τις Εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου.  

Άρθρο 17. Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισµός της περιοχής του Έργου 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και µετά την αποπεράτωσή τους 
και µέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη 
και µε κατάλληλο τρόπο αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων 
απορριµµάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι 
∆ηµόσιες Αρχές.  

Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί µόνιµο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα 
φροντίζει για την καθαριότητα. 

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος µε δαπάνες του θα µεριµνά για 
την απαιτούµενη διακίνηση των µηχανηµάτων, των ανταλλακτικών, χρησίµων 
υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κλπ., καθώς επίσης και για τη µεταφορά, 
ταξινόµηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την 
Επιχείρηση. Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της 
Επιχείρησης. 



Γενικοί Όροι του ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης της Ζήτησης 
Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων 
∆ικτύων» 

∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.   23 

3. Αµέσως µετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά 
έργα, να αποµακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισµό 
του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποκοµίσει από το Εργοτάξιο τα 
µηχανήµατα, τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή 
απορρίµµατα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου.  

4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκοµιδή και εκκαθάριση µε ευθύνη, 
φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα, αφού περάσει 
άπρακτη η λογική προθεσµία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να 
εκτελέσει για λογαριασµό του, µε δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες 
κατεδάφισης, αποκοµιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 

5. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να 
περιέλθουν, ολικά ή µερικά, στην κυριότητά της µετά την αποπεράτωση του Έργου 
τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 13 
και 16 των Γενικών Όρων, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του 
Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκοµιδή δε θα ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε 
άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση, εκτός από την πληρωµή της αξίας εκποίησης των 
υλικών, του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων, αφαιρουµένων των δαπανών 
περισυλλογής, που έχουν ενσωµατωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις 
εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόµιζε ο Ανάδοχος. 
Το ύψος της αποζηµίωσης θα καθοριστεί µεταξύ Επιχείρησης και Αναδόχου. 

Άρθρο 18. Μηχανήµατα, εργαλεία και υλικά 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 
προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εργαλείων, 
υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση του Έργου. Τα 
υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώµατα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτήρια, που χρησιµοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο 
Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση 
έχει το δικαίωµα να κάνει οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισµών που ισχύουν, δειγµατοληψίες 
ή/και δοκιµές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των 
δοκιµών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους.  

2. Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την κατάσταση 
οποιουδήποτε µηχανήµατος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον 
θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως µη ασφαλή. 
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3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αποµακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 
οποιοδήποτε µηχάνηµα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που 
έχει προσκοµιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς 
προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα 
µηχανήµατά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη 
ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να 
προσκοµίζει για κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, 
πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσηµο Οργανισµό 
Ασφάλειας και µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το µηχάνηµα έχει υποβληθεί σε 
δοκιµές ασφαλείας που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισµούς. Τα 
πιστοποιητικά αυτά θα ανανεώνει κάθε χρόνο. Η προσκόµιση αυτή δεν αναιρεί την 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων 
αυτών.  

Άρθρο 19. Ευθύνες του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη 
προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, εκτέλεση οποιουδήποτε 
τµήµατος καθώς και του συνόλου του Έργου.  

Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συµµορφώνονται αυστηρά προς 
τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και 
Αστυνοµικές διατάξεις (περιλαµβανοµένων και των σχετικών µε την προστασία του 
περιβάλλοντος διατάξεων), έγγραφες διαταγές από ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές ή άλλες 
Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόµιµες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών 
από τον Ανάδοχο, καθώς και προς τους Κανονισµούς και τις έγγραφες εντολές και 
οδηγίες της Επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων των Κανονισµών Ασφαλείας της 
Επιχείρησης). 

Επίσης πρέπει να : 

α. Εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 
απασχο-λούµενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 

β. Εκδίδουν µε µέριµνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από 
τους παραπάνω Νόµους και ∆ιατάγµατα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

γ. Αναφέρουν αµέσως στην Επιχείρηση και τις Αρµόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα, σε περίπτωση ατυχήµατος σε οποιοδήποτε άτοµο ή ζηµίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Επιχείρησης). 

δ. Αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια του Εξοπλισµού και 
του Έργου. 
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ε. Ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 
σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των 
Αρχών, σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

2. Ειδικότερα και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 

2.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζηµίας ή απώλειας ή 
καταστροφής του Εξοπλισµού και του Έργου, καθώς και των κάθε είδους 
εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
περιλαµβανοµένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 40 των Γενικών Όρων, είναι δε υποχρεωµένος να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά κάθε τµήµα του Έργου ή του Εξοπλισµού, που έχει υποστεί βλάβη, 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση. 

2.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος του 
Έργου, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων. 

2.3 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 

α. Έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του 
δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζηµίες γενικά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και θάνατος 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

β. Έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζηµίες ή άµεσες θετικές δαπάνες που 
θα υποστεί λόγω µη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συµβατικών του 
υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώµατα του Έργου ή ακόµη και από 
την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τη Σύµβαση, καθώς και από περιστατικά 
που συµβαίνουν κατά την εκτέλεση. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έµµεσες 
δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες ενέργειας. 

3. Από την ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και µέχρι την Οριστική 
Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις της 
προηγούµενης παραγράφου 2, αλλά µόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον 
ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώµατα του 
Έργου. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, µε την απαιτούµενη επέκταση του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του, να µην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καµία 
περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή να µη θεωρήσει την Επιχείρηση ή τους 
συµβούλους της ή τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε 
ζηµία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισµού ή του Έργου, καθώς επίσης 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζηµιών ιδίου ή 
τρίτων, καθώς και για σωµατική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 
συµβούν σε οποιοδήποτε χρόνο.  

5. Τέλος για κάθε µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και 
αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύµβαση, είτε αστική είτε 
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ποινική, έναντι της Επιχείρησης και κάθε τρίτου. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αναλάβει µε δαπάνες του την υπεράσπιση της Επιχείρησης σε κάθε τυχόν 
σχετική αγωγή και µήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Επιχείρησης 
ή/και του προσωπικού της, για λόγους που έχουν σχέση µε τη Σύµβαση. 

6. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζηµίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, σε καµία περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συµβατικού 
Τιµήµατος προσαυξηµένο µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
συµπληρωµάτων της Σύµβασης καθώς και µε τις αναθεωρήσεις τους.  

Άρθρο 20. Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

1. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε 
δικαιώµατά της, που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε τον έλεγχο του 
Έργου ή τµήµατός του, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε 
έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωµα ή η 
παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, 
που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 
695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του. 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του 
άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωµάτων του που απορρέουν από 
οποιοδήποτε άλλο Νόµο, διάταξη κλπ που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο µέλλον και 
αφορούν σε αναθεώρηση ή και αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος, έναντι 
του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα 
οποιωνδήποτε τυχόν µεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
Σύµβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών τον 
θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. 

Άρθρο 21. ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτές 
του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούµενα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την 
κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωµα χρησιµοποίησης 
του Εξοπλισµού ή µέρους αυτού, ώστε να µπορούν να εκπληρώσουν όλες τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύµβαση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του, να αναλαµβάνει την υπεράσπιση της 
Επιχείρησης εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισµό ότι ο 
Εξοπλισµός που πουλήθηκε στην Επιχείρηση ή το Έργο που εκτελέσθηκε για 
λογαριασµό της, µε βάση τη Σύµβαση, ή οποιοδήποτε τµήµα ή είδος ή χρήση 
αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που πηγάζει από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή 
σχεδίου ή πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου. Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί 
αµέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν 
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την απαιτούµενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδροµή για 
την, µε δαπάνες του, υπεράσπιση της Επιχείρησης.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε 
αποζηµίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Επιχείρηση 
ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 

4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 
τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισµός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο 
που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τµήµα ή είδος τους ή οποιαδήποτε 
χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που πηγάζει από δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει αµέσως και 
µε δαπάνες του : 

α. να εξασφαλίσει για την Επιχείρηση το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τέτοιο Εξοπλισµό 
και Έργο, ή 

β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου 
δικαιώµατος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, είτε µε άλλα είδη που 
δε συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να µη συνιστούν 
τέτοια προσβολή. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα για 
αποζηµίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε το σχετικό 
άρθρο του Συµφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύµβασης µε βάση το 
Άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 

Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωµάτων που πηγάζουν από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως 
ελαττώµατα µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 30 των Γενικών 
Όρων. 

Άρθρο 22. Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύµφωνα προς τους 
όρους της Σύµβασης και τους παραδεδεγµένους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης, 
εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισµού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι 
κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο συµφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο 
Aνάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο µερικά όσο και ολικά, µέσα στις 
προθεσµίες που καθορίζονται στη Σύµβαση. 

Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγµένο κάθε ελαττώµατος. 
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζηµιές που οφείλονται σε 
έλλειψη συντήρησης από το ∆Ε∆∆ΗΕ ή σε σφάλµατα κατά τη λειτουργία, καθώς και 
ελαττώµατα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από το ∆Ε∆∆ΗΕ, δε 
γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο.  
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2. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η 
Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώµατα που της παρέχονται 
από τη Σύµβαση. Η µη άσκηση όµως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα 
δικαιώµατά της, δε θα ερµηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα 
δικαιώµατα αυτά. 

3. Για την ακριβή, εµπρόθεσµη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 
έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς 
Νόµους για καταβολή προστίµων και ποινικών ρητρών λόγω της µη εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση, ο 
Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: 

α. Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο. 

β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο 
κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 

γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη 
από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύµβαση. 

4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Στον Ανάδοχο Θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση µε το ποσοστό 
που καθορίζεται στο Συµφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωµής. Οι 
κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο Συµφωνητικό. 

5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε υπόδειγµα τους ∆Ε∆∆ΗΕ, που εκδίδεται µε 
δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής του ∆Ε∆∆ΗΕ, Ελληνική 
ή Αλλοδαπή, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό 
(10%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης. 

5.2. Για οποιαδήποτε αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατος στην οποία περιλαµβάνεται 
και η τυχόν αναθεώρηση τιµών και εφόσον µια ή περισσότερες αυξήσεις µαζί 
υπερβαίνουν το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος, ο Aνάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει συµπληρωµατικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 

5.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 
συµπληρωµατικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση 
δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωµή προς 
τον Ανάδοχο, µέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 
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5.4. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε 
απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύµβαση. 

5.5. Με την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα µετά την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά 
τµήµα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων. Η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της 
Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε µπορεί να αντικατασταθεί από τον 
Ανάδοχο µε άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο 
Συµφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις στις οποίες µέρος της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

5.6. Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιχείρηση. 

6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

6.1.  Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο µε βάση όσα ορίζονται 
στο Συµφωνη-τικό, θα καλύπτεται από ισόποσο Εγγυητική Επιστολή 
Προκαταβολής, σύµφωνα µε υπόδειγµα του ∆Ε∆∆ΗΕ, που θα εκδίδεται µε 
δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της Επιχείρησης, 
Ελληνική ή Αλλοδαπή και η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από τη 
λήψη της Προκαταβολής. 

6.2. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο 
απόσβεσης της Προκαταβολής. 

6.3. Η Επιχείρηση µε έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει 
από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε 
όποια έκταση δεν έχει συµψηφισθεί το ποσό αυτό µε ποσά που οφείλονται στον 
Ανάδοχο, σε περίπτωση έκπτωσης του ή καταγγελίας της Σύµβασης, όπως 
επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύµβασης συνέπεια της 
οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής.  

Άρθρο 23. Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 

1. Ο Ανάδοχος, µε βάση τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες συντάσσει και 
υποβάλλει, µέσα σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης εκτός αν στο 
Συµφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
Έργου το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική εκτέλεσή του και να 
περιλαµβάνει τη χρονική διαδοχή των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών 
σε τέτοια µορφή και λεπτοµέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συµφωνητικό. 
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Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει 
γενική περιγραφή των ενεργειών και µεθόδων τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράµµατα χρηµατικών 
ροών όλων των πληρωµών του Έργου. 

2. H Επιχείρηση, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράµµατος, είναι υποχρεωµένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της.  

3. Ο Ανάδοχος, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από της επιστροφής του 
χρονοδιαγράµ-µατος, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιηµένο σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις και η Επιχείρηση υποχρεούται να το εγκρίνει εντός δέκα (10) 
ηµερών, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

4. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 
(µέθοδοι εκτέλεσης, χρηµατικές ροές κλπ.), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου. 

5. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του Προγράµµατος 
Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Aνάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συµβατικές διατάξεις. 

6. Αναπροσαρµογές του Προγράµµατος Εκτέλεσης Έργου µπορεί να εγκρίνονται σε 
περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί 
και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών µέσα στις προθεσµίες που 
προβλέπονται στη Σύµβαση. Επίσης το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 
αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση παράτασης προθεσµίας ή σε περίπτωση µεταβολής 
του αντικειµένου του Έργου.  

Άρθρο 24. Προθεσµίες 

1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τµήµα, καθώς και 
το σύνολο του Έργου, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο Συµφωνητικό 
και να συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα Εκτέλεσης του Έργου. 

2. O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή κάθε 
καθυστέρησης. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριµένες 
προθεσµίες, τµηµατικές ή συνολική, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το 
Άρθρο 41 των Γενικών Όρων σε σχέση µε τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
και θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 

3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας (τµηµατικής ή συνολικής), 
κατά χρονικό διάστηµα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των 
Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την 
επιβολή των Ποινικών Ρητρών θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 
του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύµβασης. Στην 
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περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

4. Οι προθεσµίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται 
εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στο 
∆Ε∆∆ΗΕ, είτε σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των Γενικών 
Όρων. 

5. Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καµία 
τροποποίηση των προθεσµιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσµίας, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που 
εµφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

β. Αποστείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και 
για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα 
περιλαµβάνεται και λεπτοµερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

Άρθρο 25. Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 

1. Η Επιχείρηση, εκτός από τα δικαιώµατά της που απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4 και 
26 των Γεν. Όρων, έχει επίσης το δικαίωµα να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του Έργου οποιεσδήποτε µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην 
ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατος του Έργου, που επιβάλλονται για την αρτιότητα 
ή τη λειτουργικότητα του Έργου. Για το σκοπό αυτό µπορεί να δώσει στον Ανάδοχο 
οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εντολές : 

α. να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας ή τµήµατος του 
Έργου που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση. 

β. να παραλείψει οποιαδήποτε εργασία ή τµήµα του Έργου. 

γ. να µεταβάλει τον χαρακτήρα ή την ποιότητα ή το είδος οποιασδήποτε εργασίας ή 
τµήµατος του Έργου. 

δ. να εκτελέσει οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες, µελέτες, προµήθειες Εξοπλισµού 
κ.λπ., που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία τροποποίηση, από τις αναφερόµενες 
παραπάνω (1α-δ), χωρίς έγγραφη εντολή της Επιχείρησης. 

Οι τροποποιήσεις που γίνονται µε σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν εξασθενούν 
ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύµβαση. Οι συνέπειες, εάν 
υπάρχουν, θα αντιµετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 
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3. Όλες οι µεταβολές, που γίνονται µε Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιµώνται µε βάση 
τις τιµές που αναφέρονται στη Σύµβαση, εφόσον οι τιµές αυτές, κατά τη κρίση της 
Επιχείρησης, είναι εφαρµόσιµες. Εάν στη Σύµβαση δεν περιλαµβάνονται τιµές που 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιµές, µε βάση τιµές της Σύµβασης 
για παρεµφερείς εργασίες.  

Για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές 
µπορεί να καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. 

Για την εξακρίβωση του κόστους µπορεί να διενεργούνται δοκιµαστικές εργασίες, 
σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης. 

4. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των δύο µερών η Επιχείρηση θα καθορίσει τις τιµές που 
κατά τη γνώµη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στο Άρθρο 42 των Γενικών Όρων. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις µεταβολές χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει 
δικαίωµα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 

6. Κατ' εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί ένας από τους παραπάνω 
τρόπους καθορισµού νέας τιµής, η Επιχείρηση µπορεί να δίνει εντολή στον 
Ανάδοχο να εκτελεσθεί µια εργασία µε παρακολούθηση.  

Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η νέα τιµή (για το σύνολο της εργασίας) µε βάση 
στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθηµερινή παρακολούθηση και σύνταξη 
σχετικού Πρωτοκόλλου. Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει 
τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και 
λοιπές κρατήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, τα µισθώµατα των µηχανηµάτων 
και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, καθώς επίσης 
καθορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθµό 
και το είδος των µηχανηµάτων και των άλλων µέσων και ορίζει το είδος και την 
ποσότητα των απαιτουµένων υλικών. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών µε καθηµερινή παρακολούθηση, ο 
Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ηµέρα µια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, µε τα 
ονόµατα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζοµένων στην εν 
λόγω εργασία, την περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που 
ενσωµατώθηκαν και την περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των µηχανηµάτων 
που χρησιµοποιήθηκαν. 

Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα 
παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µια κατάσταση µε πλήρη στοιχεία κόστους 
για όλα τα υλικά, µηχανήµατα και προσωπικό που χρησιµοποιήθηκαν. Με τα 
στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο ως "τιµή µονάδας νέας εργασίας". 

Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η 
Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιµή είτε µε βάση στοιχεία παρακολούθησης 
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που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της 
η τιµή να κρίνεται εύλογη και δίκαια. 

7. Όταν οι σχετικές µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεσης 
ολικά ή µερικά, του Έργου, τότε συµφωνείται παράταση των σχετικών προθεσµιών 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 24 των Γενικών Όρων. 

8. Η Επιχείρηση δια της Προϊσταµένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για 
ήσσονος σηµασίας µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην 
ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατος του. 

Άρθρο 26. Έλεγχος του Έργου 

1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο 
και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την 
Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώµατος αυτού η 
Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα µέρη που εκτελούνται εργασίες 
σχετικές µε το Έργο. 

2. Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το Άρθρο αυτό, θεωρήσει 
ότι η µέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα µέσα που χρησιµοποιεί ο 
Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τα 
εγκεκριµένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισµούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. οδηγίες 
ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη, και απόλυτα σύµφωνη 
µε τους όρους της Σύµβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το 
δικαίωµα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη 
πληρωµή ή αύξηση των τιµών ή παράταση προθεσµιών.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις παραπάνω εντολές µέσα 
στις καθοριζόµενες σ' αυτές προθεσµίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται κατά την κρίση 
της και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατος της που απορρέει από τη 
Σύµβαση, να λάβει κάθε µέτρο και :  

α. να εκτελέσει η ίδια µε δικά της συνεργεία ή µε άλλο εργολάβο οποιαδήποτε 
εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόµη και σε αγορές υλικών, πληρωµές 
ηµεροµισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου µε ευθύνη 
και σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου  

ή 

β. να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν 
µόνο µετά τη συµµόρφωση του Ανάδοχου µε τα ανωτέρω δεδοµένα και στοιχεία ή 
αφού ο Ανάδοχος προσκοµίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την 
Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσµενείς συνέπειες 
(καθυστερήσεις, οικονοµικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την 
αιτία αυτή. 
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ή 

γ. να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύµφωνα µε το Άρθρο 43 των Γενικών 
Όρων.  

3. Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 
γίνονται πάντα στους αρµόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός 
µόνο έχει το δικαίωµα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 
Υπεργολάβους του. 

Σε περίπτωση όµως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των 
εργασιών γίνεται µε τρόπο που θέτει σε άµεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία 
του ∆Ε∆∆ΗΕ ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου 
προσώπου, έχει το δικαίωµα η Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας στο 
προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες.  

4. Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 
ευθύνη του Αναδόχου.  

Άρθρο 27. Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιµές 

1. Ο Εξοπλισµός και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µόνο καινούργια, σε 
άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά µεταποιηµένα. Κανένα τµήµα του 
Εξοπλισµού, του οποίου η προµήθεια ή η χρησιµοποίηση θα γίνει σε σχέση µε τη 
Σύµβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να ικανοποιεί την 
Επιχείρηση και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό 
εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όµως δίνεται από την 
Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις 
παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού. 

2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισµού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 
αποστολή του ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατά της σχετικά µε 
την επιθεώρηση οποιουδήποτε τµήµατος του Εξοπλισµού, δεν απαλλάσσουν τον 
Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά µε την παράδοση του Εξοπλισµού έτσι 
ώστε αυτός να είναι σύµφωνος µε τους όρους της Σύµβασης, ούτε επηρεάζουν 
οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή προνόµιο της Επιχείρησης στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποίησε ή προµήθευσε ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο Εξοπλισµό, καθώς επίσης δε µπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισµός 
αυτός έχει παραληφθεί από την Επιχείρηση. 

3. Η Επιχείρηση µε δαπάνες της και µε τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωµα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγµή, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες αλλά και µετά από αυτές, σε όλα τα τµήµατα ή 
εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τµήµατα του Εξοπλισµού ή 
εκτελείται εργασία σχετική µε το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισµό ή 
οποιοδήποτε τµήµα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος. 
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Επίσης µπορεί να παρακολουθεί κάθε µέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική µε την 
προµήθεια του Εξοπλισµού ή τµηµάτων αυτού, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

4. Η επιθεώρηση και οι δοκιµές γίνονται µέσα στα πλαίσια ενός λεπτοµερούς 
προγράµµατος δοκιµών, που θα προετοιµαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα 
εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύµβασης. Το πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση 
της µελέτης και των σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της µελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση 
να ειδοποιεί τηλεγραφικά την Επιχείρηση και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ο Εξοπλισµός θα 
είναι έτοιµος, για επιθεώρηση και δοκιµές ή για οριστική συναρµολόγηση στα 
εργοστάσιά του ή των Υποπροµηθευτών του.  

5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να του διαθέσει, χωρίς καµία επιπλέον δαπάνη για την Επιχείρηση, τους χώρους και 
εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να 
του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης 
και των δοκιµών σύµφωνα µε την κρίση της Επιχείρησης. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας, 
σχετικά µε θέµατα επιθεώρησης ή δοκιµών, που ανταλλάσσεται µε το ∆Ε∆∆ΗΕ. 

6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιµές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση 
∆οκιµών", σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύµβασης ή 
σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήµης. 

Η "Έκθεση ∆οκιµών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
Επιχείρησης και από τον αρµόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλεται 
στην Επιχείρηση σε επτά (7) αντίγραφα µε όλα τα συνηµµένα (φύλλα δοκιµών 
κ.λπ.). Οι "Εκθέσεις ∆οκιµών" θα είναι λεπτοµερείς και πλήρεις και θα δίνουν 
ακριβή στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσµατα των δοκιµών και τις 
παρατηρήσεις. ∆ηλώσεις γενικού περιεχοµένου θα γίνουν δεκτές µόνο ως 
συµπέρασµα των "Εκθέσεων ∆οκιµών". 

7. Η Επιχείρηση µετά από επιθεώρηση µπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 
οποιοδήποτε τµήµα του Εξοπλισµού, που είναι ελαττωµατικό ή ακατάλληλο για τη 
χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους της Σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσµατα των δοκιµών και της επιθεώρησης δεν 
είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δικές 
του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισµό και να 
προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Επιχείρησης να παρευρεθεί στις νέες δοκιµές και 
επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση ∆οκιµών". 

8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιµές ή αναβληθούν χωρίς 
προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή επειδή αυτός δε 
συµµορφώθηκε µε τους όρους της Σύµβασης, η µισθοδοσία, τα οδοιπορικά και 
λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της Επιχείρησης θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωµα να εκτελέσει τις δοκιµές µε απουσία του επιθεωρητή, 
εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιµών 
µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες, από την καθορισµένη ηµεροµηνία των 
δοκιµών, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του 
Άρθρου αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιµών µε τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων και στη συνέχεια λεπτοµερή "Έκθεση ∆οκιµών" που 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Επιχείρηση και 
στον επιθεωρητή της. Η Επιχείρηση µετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων 
δοκιµών και εφόσον κατά τη γνώµη της αυτά είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα 
χορηγεί άδεια αποστολής για τον Εξοπλισµό αυτό, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από τη λήψη της πιο πάνω "Έκθεσης".  

Οι τυχόν αντιρρήσεις της Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόµενο της παραπάνω 
"Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον 
εκπρόσωπό του, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
που θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 

Αν αποδειχθούν δικαιολογηµένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες για 
την επανάληψη των δοκιµών, για τη µεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο 
δοκιµής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του 
Εξοπλισµού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Επιχείρησης, θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει ακόµη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, 
να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά 
τις δοκιµές. 

Στις περιπτώσεις όµως που η Επιχείρηση επιµένει να επαναληφθούν οι δοκιµές µε 
την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιµές επιβεβαιώσουν την 
ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων 
δοκιµών θα καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι προθεσµίες παράδοσης θα 
παραταθούν για όσο χρονικό διάστηµα αυτές επηρεάστηκαν πραγµατικά από την 
αιτία αυτή. 

10. Ο Ανάδοχος µπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα του χωρίς να 
προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την 
υποχρέωση επιθεώρησης. 

11. Στην περίπτωση που είτε στο Συµφωνητικό είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 
συµφωνηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από το δικαίωµά της να 
πραγµατοποιήσει ορισµένες δοκιµές στον Εξοπλισµό ή να επιθεωρήσει ορισµένα 
τµήµατα, ο Ανάδοχος µπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα του, χωρίς η 
Επιχείρηση να το δοκιµάσει ή να το επιθεωρήσει. 

12. Εξοπλισµός για τον οποίο η Σύµβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιµές θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων Γραφείων ∆οκιµών ή αρµοδίων 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών.  

Οι "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιµών, που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 
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εξουσιοδοτηµένα να εκτελούν δοκιµές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του 
υλικού ή του Εξοπλισµού.  

Προκειµένου για τις "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" θα αναφερθούν µία προς µία όλες οι 
δοκιµές που θα εκτελεσθούν µε τα σχετικά αποτελέσµατα, καθώς και οι 
προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των 
δοκιµών. 

13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τους Υποπροµηθευτές και 
τους Υπεργολάβους του Αναδόχου.  

Άρθρο 28. Συσκευασία και ∆ιακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση 
του Εξοπλισµού 

1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 

1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισµό µε προσοχή και ανάλογα 
προς τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς, ώστε να είναι 
προφυλαγµένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς 
και από οποιονδήποτε κίνδυνο µεταφοράς. Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισµού, 
ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες της Επιχείρησης. 

1.2. Ο Εξοπλισµός, µε ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 
Συσκευασίας" του Αναδόχου, µε τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώρισή του 
κατά την άφιξη στον τόπο προορισµού του και κατά την αποσυσκευασία του. 
Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθµός της Σύµβασης, το είδος 
της συσκευασίας, ο αύξων αριθµός του κιβωτίου, εµπορευµατοκιβωτίου ή 
δέµατος, το καθαρό και µικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της 
συσκευασίας ή του Εξοπλισµού. 

Η περιγραφή του Εξοπλισµού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύµβασης και απέναντι από την 
περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθµός (εάν υπάρχει) στον 
Πίνακα Υλικών και Τιµών της Σύµβασης . 

Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αµέσως αεροπορικώς στην Επιχείρηση, 
πέντε (5) αντίγραφα του "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου ή άλλου 
εγγράφου που χρησιµοποιείται σαν "Πίνακας Συσκευασίας". 

1.3. Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Επιχείρησης, εκτός 
των εµπορευ-µατοκιβωτίων (CONTAINERS). 

1.4. Κάθε κιβώτιο, εµπορευµατοκιβώτιο ή δέµα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις του 
περιεχοµένου ή των περιεχοµένων σ' αυτό τµήµατος ή τµηµάτων του 
Εξοπλισµού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισµού 
και ανάρτησης κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση. Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της 
συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα χαραγµένες ή γραµµένες µε 
ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, εµπορευµατοκιβωτίου ή 
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δέµατος. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών 
ενδείξεων µε κιµωλία ή µαρκαδόρο.  

1.5. Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόµενο 
τεµάχιο, συσκευασµένο ή µη. Η µη συµµόρφωση προς τον όρο αυτό µπορεί να 
επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίµων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα οποία 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

1.6. Όλα τα τεµάχια, συσκευασµένα ή µη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθµό 
που θα είναι αντίστοιχος µε τον αύξοντα αριθµό του σχετικού "Πίνακα 
Συσκευασίας". 

1.7.  Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εµπορευµατοκιβωτίων ή 
δεµάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

α.…………………………………… Ανάδοχος του ∆Ε∆∆ΗΕ - ΕΛΛΑΣ 

(Όνοµα του Αναδόχου) 

β. .............................................................. 

(σύντοµη περιγραφή του Έργου) 

γ............................................................. 

(ενδεικτική περιγραφή περιεχοµένου του δέµατος) 

δ. ............................/............................... 

(αριθµός της Σύµβασης)           (αύξων αριθµός τεµαχίου) 

ε. Μικτό βάρος, χλγρ. ........................................... 

στ. Καθαρό βάρος, χλγρ. ......................................... 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, µέτρα .......................... 

1.8. Σε όλα τα µη συσκευασµένα τεµάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε 
δεσµίδες, πρέπει να είναι γραµµένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις µε βαφή ή 
σταµπαρισµένες. Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα 
µη συσκευασµένα τεµάχια δεν µπορεί να γίνει µε βαφή ή σταµπάρισµα µπορούν 
να χρησιµοποιούνται µεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεµένα στο προς 
αποστολή δέµα ή τεµάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούµενες 
διακριτικές ενδείξεις. 

2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισµού 

2.1. Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισµού µόνο µετά την 
έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 
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2.2. Ο Ανάδοχος, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη µεταφορά 
(συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, 
µεταφορτώσεως, κλπ.) του Εξοπλισµού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου 
αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευµένος, στο Εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα µέτρα για την άµεση εκφόρτωση, 
αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισµού, όπως και κάθε άλλου υλικού 
απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και µάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως. 

Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων 
αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί µε χρέωσή του στην εκτέλεση των 
παραπάνω ενεργειών. 

Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύνεται για τυχόν ζηµιές, απώλειες ή 
ελλείµµατα του Εξοπλισµού, των υλικών κλπ.  

2.3. Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα 
µηχανήµατα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για 
την εγκατάσταση του Εξοπλισµού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων 
και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν µέρος του 
Εξοπλισµού ή του Έργου διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι.  

Άρθρο 29. Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ηµερολόγιο 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν 
του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήµατα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις 
προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για 
αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα 
του ζητηθούν. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, 
σύµφωνα µε τους εκάστοτε Νόµους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα 
που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά µε τους µισθούς, τα 
ηµεροµίσθια και τα επιδόµατά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.), τα 
βιβλία και τα µητρώα για τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των 
εργαλείων και υλικών που προσκοµίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σ’ 
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των 
εργασιών. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο του Έργου.  

Το Ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε 
βιβλίο µε αριθµηµένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων είναι διάτρητο και 
µπορεί να αποκοπεί. Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους 
εκπροσώπους του Αναδόχου και της Επιχείρησης και µετά, την υπογραφή το ένα 
αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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Άρθρο 30. Ελαττώµατα του Έργου 

1.  Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι 
την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τµήµα του ή η ποιότητα της 
εργασίας ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης ελαττωµατικά, ατελή 
ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε 
συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
δικαιούται, µε έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε 
οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει 
απαραίτητη. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την προσήκουσα επιµέλεια και 
ταχύτητα και µε δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύµφωνα µ' αυτές, όλες τις συµπληρωµατικές εργασίες οι 
οποίες απαιτούνται για την αποµάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωµατικών, 
ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και 
αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 

3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, στις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις 
αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους λόγους. Εάν η διαφωνία δεν καταστεί 
δυνατόν να επιλυθεί µε συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών, η επίλυση θα 
γίνεται κατά τη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων.  

Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται, µε 
δαπάνες του, µε τις εντολές της Επιχείρησης. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας µέσα στην προθεσµία που του έχει ταχθεί, η Επιχείρηση 
δικαιούται να λαµβάνει οποιαδήποτε µέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, µε δαπάνες και 
ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου. 

5. O Ανάδοχος σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, επικαλούµενος την παρουσία ή την προηγούµενη επιθεώρηση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Επιχείρησης στον 
τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ) εάν µεταγενέστερα διαπιστωθεί 
ελαττωµατική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 
έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης.  

6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται 
από την εφαρµογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση του 
Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της 
διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 

7. Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο µε ελαττώµατα 
ως µειωµένης ποιότητας και να καθορίσει µια εύλογα µειωµένη τιµή για πληρωµή 
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προς τον Ανάδοχο, λαµβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες 
που πρέπει να καταβληθούν.  

Άρθρο 31. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 

1.  Προσωρινή Παραλαβή 

1.1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών που τυχόν προβλέπονται, ο Ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς 
τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

Η Επιχείρηση υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της 
αίτησης, και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συµµορφωθεί µε τα 
οριζόµενα στους Εδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να 
προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της 
αίτησης. 

Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρµοδίως.  

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, η 
Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως 
τον Ανάδοχο για να παραστεί.  

1.2. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαµβάνει το Έργο από τεχνική άποψη 
ποσοτικά και ποιοτικά, µε, κατά την κρίση της, γενικές ή σποραδικές 
καταµετρήσεις και ελέγχους. Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόν ελαττώµατα, καθώς και τις προτάσεις της 
για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 

1.3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής µπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώµατα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσµα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή 
Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή µέχρι 
τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο 
και η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και 
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έξοδα του Αναδόχου, µετά τη συµµόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και 
συστάσεις της Επιχείρησης. 

1.4. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της Επιτροπής που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο.  

Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο 
(2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 
προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί 
αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις 
αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως 
θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

1.5. Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται µέσα σε 
προθεσµία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσµία αυτή 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς 
επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τις 
αντιρρήσεις του, αν υπογράψει µε επιφύλαξη. 

Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ηµεροµηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο. 

1.6. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύµβαση, ούτε αποστερεί 
την Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις της και ιδίως 
από το δικαίωµά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωµή, 
κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων, οποιασδήποτε 
ελαττωµατικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα 
προκύψει µετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

1.7. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις 
τµηµάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους 
προβλέπεται από τη Σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις 
διακοπής της Σύµβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ. 

1.8. Η Επιχείρηση δικαιούται ακόµη και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή να λάβει 
στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα του Έργου που έχει 
αποπερατωθεί ολικά ή µερικά. 

Η κατοχή ή χρησιµοποίηση τµηµάτων του Έργου δε θα θεωρείται παραλαβή κατά 
τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.  
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2. Περίοδος Εγγύησης 

2.1. Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την 
καλή λειτουργία του Έργου, τη µη ύπαρξη ελαττωµάτων και την ύπαρξη των 
ιδιοτήτων που συµφωνήθηκαν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 
τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση µε έξοδα του και 
ευθύνη του, κάθε ελάττωµα ή βλάβη ή ζηµία, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση. 

2.2. Η ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριµένο από 
την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ηµεροµηνία έναρξης της Περιόδου 
Εγγύησης για το Έργο. 

Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. 

 

3. Οριστική Παραλαβή 

3.1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται µετά το πέρας της περιόδου 
εγγύησης και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο 
που θα ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ελαττωµατικής, ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από 
την Επιτροπή Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο 
εγγύησης. 

3.2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Επιχείρηση ότι το Έργο είναι έτοιµο για την Οριστική Παραλαβή, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Επιχείρηση, εφόσον συµφωνεί, υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 
την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη 
διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 

Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρµοδίως. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

3.3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τα 
θέµατα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, µε όλα τα 
θέµατα που έχουν σχέση µε την ποιότητα του Έργου και µε τα θέµατα που 
έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και µε κάθε 
άλλο θέµα σχετικό µε την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. 

3.4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο µέσα στην προθεσµία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής. 
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Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το 
Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, 
δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 
κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

3.5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται µέσα στην προθεσµία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή 
από την ηµεροµηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει µε 
επιφύλαξη.  

Άρθρο 32. Κυριότητα του Έργου 

1. Για τους σκοπούς και µόνο της Σύµβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του 
Εξοπλισµού και του Έργου περιέρχεται στην Επιχείρηση από την ηµεροµηνία 
Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους του 
Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Μέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία, ο Ανάδοχος θα 
φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζηµιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισµού και του 
Έργου, που θα οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και 
των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 

Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισµού που προορίζεται για 
το Έργο και µέχρι τη µεταβίβαση της κυριότητας στην Επιχείρηση, η Επιχείρηση 
διατηρεί το δικαίωµα κατασχέσεως του Εξοπλισµού και ο Ανάδοχος το αποδέχεται 
και συµφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώµατος από την Επιχείρηση. 

Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού από την Επιχείρηση σε καµιά περίπτωση δε θα 
παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από 
τη Σύµβαση. 

2. Η µεταβίβαση κυριότητας, σε καµία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε 
µειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και ειδικότερα 
αυτές που απορρέουν από τα Άρθρα 19, 22 και 31 των Γενικών Όρων, καθώς 
επίσης και τις ευθύνες του σχετικά µε οποιαδήποτε ελαττώµατα του Έργου ή/και τις 
υποχρεώσεις της Επιχείρησης έναντι τρίτων, µετά την ηµεροµηνία της Προσωρινής 
Παραλαβής.  
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Άρθρο 33. Συµβατικό Τίµηµα – Αναθεώρηση 

1. Το Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συµφωνητικού και υπόκειται σε 
αναθεώρηση, σύµφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο Άρθρο 8 του 
Συµφωνητικού. 

2. Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συµβατικό Τίµηµα, 
αποδεχόµενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 
συνθήκες και µεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύµβασης, την αξία του Εξοπλισµού που θα 
προµηθεύσει, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει.  

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιµών του (κατά 
την έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίµηµα θα 
αποτελεί πλήρη αποζηµίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στο Συµφωνητικό, όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου και 
στις οποίες περιλαµβάνονται χωρίς περιορισµό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες 
των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για µετακινήσεις 
του προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισµού και οποιωνδήποτε και όλων των 
υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωµατωθούν στο Έργο, οι δαπάνες 
χρησιµοποίησης µηχανηµάτων, οι δαπάνες µεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, 
δοκιµών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων 
και οχηµάτων, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στο 
Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, τελών, 
δασµών κλπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση µε το κάθε κατηγορίας 
προσωπικό του στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε 
όλους του ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι δασµοί που επιβάλλονται σε όλα τα 
εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισµούς, το κέρδος του 
Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται στη Σύµβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η 
συµµόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύµβασης για την αποπεράτωση και την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

4. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν υπόκειται σε καµία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 
προ-βλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Ο Ανάδοχος 
παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµα του για αναπροσαρµογή του τιµήµατος ή λύση 
της Σύµβασης, που απορρέει από το άρθρο 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, 
καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 20 
των Γενικών Όρων.  

Άρθρο 34. Τρόπος πληρωµής - Συµψηφισµός Απαιτήσεων – Εκκαθάριση 
Λογαριασµών 

1. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
την 24η ηµέρα του τρίτου µήνα µετά το µήνα υποβολής στην Επιχείρηση όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 
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Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά µόνο για τις Συµβάσεις που 
πληρώνονται από τη ∆ΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον 
Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόµενου µήνα εφόσον ο Ανάδοχος συµφωνήσει στην 
πληρωµή του τιµήµατος της τιµολογούµενης αξίας την 24η ηµέρα του τέταρτου 
µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση 
και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων 
θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

2. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους 
Ειδικούς Όρους. 

3. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωµές, οι 
σχετικές µε το Έργο, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο 
Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις 
πληρωµές προς αυτούς. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του 
Έργου,  ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 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 1 του παρόντος Άρθρου. 

5. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται µέσω λογαριασµού µίας 
Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

6. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 
κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 
της πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας κλπ.). Πληρωµές σε 
µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την 
Eλληνική Νοµοθεσία. 

7. Στο τέλος κάθε τριµήνου, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Σύµβασης, όπως 
επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωµών, ο Ανάδοχος θα 
αποδεικνύει µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι 
υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σε 
σχέση µε το προσωπικό του. 

Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον 
Ανάδοχο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να δεχθεί στη θέση 
των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή και 
εγγυήσεις που θα καλύπτουν την Επιχείρηση σχετικά µε τα οποιαδήποτε ποσά που 
τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί. 

8. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών 
τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως 
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επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί η 
Επιχείρηση, εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών 
του. 

9. Η Επιχείρηση δύναται να παρακρατεί, από τα προσκοµιζόµενα προς πληρωµή 
τιµολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος 
έναντι φόρου εισοδήµατος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της 
Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

10. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεών της, που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το 
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικασθεί 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 να ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το 
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. 

Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην 
Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπροµηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι 
της Επιχείρησης. 

11. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών 
κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης 
συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης.  

Άρθρο 35. Επιµέρους αναλυτικοί λογαριασµοί 

Ο Ανάδοχος συµφωνεί να παρέχει στην Επιχείρηση τους, κατά την εύλογη κρίση της, 
επιµέρους αναλυτικούς λογαριασµούς και ανάλυση των τιµών κάθε τµήµατος του 
Έργου (µε βάση το στη Σύµβαση τίµηµα του Εξοπλισµού που θα προµηθεύσει ή / και 
των παρεχοµένων υπηρεσιών κ.λπ.) προσαρµοσµένους στο λογιστικό σύστηµα της 
Επιχείρησης. 

Άρθρο 36. Αυξοµειώσεις Προϋπολογισµού 

1. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις ποσότητες 
των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύµβαση, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες µε τις 
συµβατικές τιµές ή µε "τιµές µονάδας νέων εργασιών", όπως καθορίζεται στο Άρθρο 
25 των Γενικών Όρων, µέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συµβατικού Τιµήµατος του 
Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Συµφωνητικό. Αύξηση του Συµβατικού 
Τιµήµατος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται. 
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2. Αν η αύξηση των απαραιτήτων εργασιών, για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του 
Έργου, συνεπάγεται αύξηση µεγαλύτερη του 100% της συµβατικής δαπάνης κάθε 
οµάδας οµοειδών εργασιών, όπως οι οµάδες αυτές προσδιορίζονται µε τη Σύµβαση 
και µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα δε θα υπερβαίνει το 50% 
που καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, µπορεί όµως να ζητήσει νέες τιµές γι' αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συµφωνία για τις τιµές και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρµόζεται η διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων.  

Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεµότητα των διαφορών που 
έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωµα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει 
την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

3. Η Επιχείρηση δικαιούται να µειώσει το αντικείµενο της Σύµβασης µέχρι και κατά 25 
% του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 
και τιµές µονάδας της Σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ' 
αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

Άρθρο 37. Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, 
δασµούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόµιµες 
διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία και να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασµοί ή/και πρόστιµα για τη µη 
πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις 
αρµόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδροµής, χρεωθούν στην 
Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωµή του Αναδόχου. 

3. ∆ασµοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 
Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και 
Υποπροµηθευτών του να συµµορφωθούν προς τις κείµενες διατάξεις της 
φορολογικής Νοµοθεσίας θα απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα εισπραχθούν 
έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόµη και µε 
παρακράτηση πληρωµών κλπ.  
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4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 
παρακάτω. 

4.1.  Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας  

Όλοι οι φόροι, δασµοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που 
θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υποπροµηθευτές του, στους 
Υπεργολάβους του και στο Προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον 
Εξοπλισµό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την 
εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση, θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

4.2. Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

∆ασµοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνιακοί δασµοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, 
καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισµού, πρώτων υλών, ηµικατεργασµένων και έτοιµων 
προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους µηχανήµατος, υλικών και προϊόντων που 
θα ενσωµατωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

4.3. Φόρος εισοδήµατος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 
των Υπο-προµηθευτών του κ.λπ. 

Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπροµηθευτές του, και το Προσωπικό, 
(Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο 
εισοδήµατος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά µε το Έργο και σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τις ∆ιµερείς 
Κυβερνητικές Συµφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 

Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρµόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη φορολογική Νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωµή στην 
Ελλάδα των λοιπών φόρων, των ∆ηµοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, 
των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά µε το Έργο, υπέρ του ∆ηµοσίου, των ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
άλλων τοπικών Αρχών, Ιδρυµάτων και Ταµείων ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος (όπως 
το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ΤΣΜΕ∆Ε κ.λπ.) και οι οποίες δαπάνες 
αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης 
φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται απ' τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους 
του και τους Υποπροµηθευτές του. 

Η Επιχείρηση δε φέρει καµιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναµίας εξοφλήσεως 
χρέους εκ µέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των 
Υπεργολάβων και Υποπροµηθευτών του. Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και 
Υποπροµηθευτές του υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα και µε δικά 
τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, η οποία αφορά στη 
φορολογία, ασφάλιση κ.λπ. 
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Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξ αιτίας µείωσης ή αύξησης των συντελεστών 
του φόρου εισοδήµατος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ηµεροµηνία του 
∆ιαγωνισµού και έχει άµεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού 
του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 

4.4. Εισαγωγή µηχανηµάτων, εργαλείων, εξαρτηµάτων κλπ. µε υποχρέωση 
επανεξαγωγής 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται 
για τις ανάγκες του Έργου µε υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συµµορφούµενος 
προς τις σχετικές διατάξεις των Νόµων. Επιπρόσθετος ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόµων 
περί λαθρεµπορίου. 

Τα εισαχθέντα είδη µε υποχρέωση επανεξαγωγής, µπορεί να µεταβιβαστούν σε 
τρίτα πρόσωπα µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής 
Νοµοθεσίας. 

Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η 
Επιχείρηση και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και 
πάραυτα. 

4.5. Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία 
τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νοµοθεσία, θα συµµορφώνεται αυστηρά 
προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα 
δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, 
κατά την άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά µε οποιαδήποτε απαίτηση 
έναντι των Ελληνικών Αρχών. 

5. Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Τίµηµα, ο ΦΠΑ ή 
ισοδύναµος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιµολογίων 
του Εξοπλισµού και των άλλων τιµολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος 
προς την Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης.  

Άρθρο 38. Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους 
Eιδικούς Oρους της Σύµβασης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ' αυτούς, να 
συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και 
να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις :  

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, 
σεισµός κ.λπ) 
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γ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων 

δ. Ασφάλιση µεταφοράς 

ε. Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου κλπ του Αναδόχου 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από το ∆Ε∆∆ΗΕ στον Ανάδοχο 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάθε µία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να 
περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόµενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις".  

Άρθρο 39. Aναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

1. Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να αναστέλλει 
την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τµήµα του Έργου ή στο 
σύνολό του, για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η Επιχείρηση κρίνει 
αναγκαίο. 

2. Για να θεωρηθεί µια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 
εργασιών, κατά τις διατάξεις του Παρόντος Άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει µετά 
από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 
ζητήσει και η Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούµενη παράταση 
προθεσµίας και τα πλήρως δικαιολογηµένα και αποδεδειγµένα έξοδα του Αναδόχου 
που πραγµατοποίησε µέσα στο Εργοτάξιο, εξαιτίας της διακοπής αυτής, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή : 

α. προκύπτει από εφαρµογή άλλων διατάξεων της Σύµβασης, ή 

β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή 

γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τµήµατος του.  

3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών 
στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από ενενήντα (90) συνεχείς 
ηµερολογιακές ηµέρες ή αν οι τµηµατικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τµήµατα 
του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε 
σε τµήµατα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή 
ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει 
τις εργασίες. 

Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών 
ηµερών από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία 
µεταξύ Επιχείρησης και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης. Η 
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καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση 
ανυπαίτιας καταγγελίας της Σύµβασης του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων. 

4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και 
εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Επιχείρησης, 
οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, µέσα σε µια 
προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν 
διακοπεί οι εργασίες, µε πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
για τριάντα (30) συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτόµενων ηµερολογιακών ηµερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των παρόντων 
Γενικών Όρων, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωµα, κατά την κρίση της και υπό 
τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατός της που απορρέει από τη Σύµβαση, να 
συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. 

την περίπτωση αυτή η Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να 
χρησιµοποιήσουν τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα 
σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που 
βρίσκονται στο Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του 
Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει ο ∆Ε∆∆ΗΕ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζηµίες που 
θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση. 

6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της 
Επιχείρησης, µέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς και για τα 
υλικά και τον Εξοπλισµό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. 

Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άµεσες δαπάνες 
στις οποίες ενδεχοµένως θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις πραγµατικές 
ζηµιές τις οποίες αυτή ενδεχοµένως θα υποστεί λόγω της µη τήρησης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Επιχείρηση µπορεί να συµψηφίζει τις απαιτήσεις 
αυτές µε οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και 
αιτία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Άρθρο 40. Ανωτέρα Βία 

1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, 
κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιµέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 
επιµελής και σωστά σκεπτόµενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 
Βίας. Οι Απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες 
(Lockouts) ή µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, 
επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το 
Έργο, είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης 
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης 
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απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή 
του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Επιχείρηση ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει µε επίσηµα έγγραφα το περιστατικό καθώς 
επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή 
στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός 
αυτό. 

3. Η µη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή 
Υποπρο-µηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η 
τυχόν αποτυχία στην κατασκευή τµηµάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, (όπως 
αποτυχία κατά τη χύτευση, κ.λπ.), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, 
λόγω του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά, τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύµβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 
εγγράφως στην Επιχείρηση, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την επέλευση του 
περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της 
φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αµέσως η Επιχείρηση. 

5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο µε την 
υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από το πέρας του περιστατικού 
αυτού.  

Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε τριάντα 
(30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

6. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός 
των πιο πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. 

7. Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα 
καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο.  

8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προς περιορισµό των εκ του περιστατικού αυτού 
απορρεουσών ζηµιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή των συνεπειών 
οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζηµιές στον Εξοπλισµό, τυχόν 
καθυστερήσεις κλπ.). 

9. Σε περίπτωση ολικής ή σηµαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού 
Ανωτέρας Βίας, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση δύναται εντός έξι 
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(6) µηνών από της ηµεροµηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω 
περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του 
Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύµβαση µε εξαίρεση τις προθεσµίες 
παραδόσεων, το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα και τους όρους πληρωµής, για τα 
οποία τα συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν σε νέα συµφωνία.  

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά 
έναντι του Συµβατικού Τιµήµατος, θα συµψηφισθούν έναντι του νέου αυτού 
τιµήµατος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει 
άπρακτη, η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς συνέπειες για τα συµβαλλόµενα 
µέρη, εκτός του ότι η Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων 
των ποσών που του έχει καταβάλει και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον 
Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές της. 

Άρθρο 41. Ποινικές Ρήτρες 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα 
Άρθρα 19 και 43 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, 
να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συµβατικής 
προθεσµίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν 
προβλέπονται στο Συµφωνητικό. 

2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλονται, λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως από τoν 
Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι 
προκληθεί απώλεια ή ζηµία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 

3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και 
επιπλέον από κάθε αποζηµίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή απώλειας 
που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσµα αντισυµβατικής συµπεριφοράς του 
Αναδόχου. 

4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να 
καταβληθεί από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

5. Οι όροι µε βάση τους οποίους θα καταβάλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 
καταβαλλοµένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συµφωνητικό.  
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Άρθρο 42. Απαιτήσεις - ∆ιαφωνίες 

1. Απαιτήσεις 

1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε µια ανατρεπτική προθεσµία 15 
ηµερών από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 
προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του 
αιτήµατος που προτίθεται να θέσει.  

1.2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αµέσως µε τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της 
Επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούµενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες 
στον Ανάδοχο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί 
απαραίτητα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, µόλις του ζητηθούν. 

1.3. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική 
ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονοµική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, 
κατά εύλογα διαστήµατα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει 
νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να δώσει την τελική οικονοµική ανάλυση µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από τη 
λήξη του γεγονότος. 

1.4. 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 Επιχείρηση θεωρεί ότι µπορεί 
να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.  

 

2. ∆ιαφωνίες 

2.1. Κάθε διαφωνία, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που σχετίζεται µε µη 
ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθµιση απαίτησής του σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταµένη 
Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο µε "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας" όπου θα υπάρχει 
ρητή υπενθύµιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται µε βάση το παρόν άρθρο. 

2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που 
αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 

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

γ. η αιτουµένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό 
ποσό. 

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

2.3. Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) 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 ∆ικαστήρια των 
Αθηνών. 

Πριν από την προσφυγή στα ∆ικαστήρια ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει την 
επίλυση της διαφωνίας του µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση αυτή 
και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το 
αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού η οποία 
διαπραγµατεύεται µε τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 

2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές 
της Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου.  

Άρθρο 43. Καταγγελία της Σύµβασης 

1. Καταγγελία της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από 
τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος 
καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά 
τις προηγούµενες έγγραφες επισηµάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραµµα του 
Έργου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23 των Γενικών Όρων ή εάν δε 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύµβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 
εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου 
ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που 
χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιµόνως και 
εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια και δε 
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή 
εάν συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των 
εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για 
οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον 
Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξεις του παρόντος 
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Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή 
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που 
τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 

Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό 
από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, 
και σε καµιά περίπτωση δε µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) 
ηµέρες. 

Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 
Πρόσκληση" µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται 
µε εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε ∆ικαστικό 
Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης µερικά ή ολικά. 

1.2. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παραγρ. 2.4 του παρόντος Άρθρου. 

Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος 
τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν 
ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης 
στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 των Γενικών 
Όρων ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 

2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου. 

2.1. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης 
(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε 
(15) ηµερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που 
ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η 
απόφαση επί της ένστασης. 

Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την κατάθεση της ένστασης. 

2.2. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται 
εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. 

2.3. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να 
το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται 
να χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, 
τα υλικά τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου, 
τα οποία έχουν προσκοµισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 

2.4. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των 
δικαιωµάτων της Επιχείρησης για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής 
συνέπειες: 

α. γίνεται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής 



Γενικοί Όροι του ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης της Ζήτησης 
Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων 
∆ικτύων» 

∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.   58 

β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

γ. γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι 
την ηµεροµηνία της καταγγελίας. 

2.5. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία του 
Αναδόχου, το δυνατό συντοµότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης 
και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς 
χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Επιχείρηση µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα 
τον Ανάδοχο. 

3. Ανυπαίτιος Καταγγελία 

3.1. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, να την καταγγείλει ολικά ή µερικά, µε την 
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) 
µήνα πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ηµεροµηνία 
καταγγελίας της.  

3.2.  Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύµβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται να 
επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να 
καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Επίσης 
η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που 
έχουν προσκοµισθεί και αποζηµίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά 
που βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προµήθειας. 

Ειδικά για τον προσδιορισµό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προµήθειας 
υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή 
ανάθεσης προµήθειας µε βάση το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου καθώς και 
παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα. 

3.3. Σε περίπτωση που η Σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχουν 
εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του Συµβατικού 
Τιµήµατος, η Επιχείρηση καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο 
µέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζηµίωση για τεκµαιρόµενο 
όφελος, που δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 5% του ποσού που αποµένει 
από το Συµβατικό Τίµηµα, αφού αυτό µειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και 
µετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο µέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία των 
εργασιών και των υλικών που έχουν τιµολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος Άρθρου, για τα οποία 
αποζηµιώνεται ο Ανάδοχος. 
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Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης αυτής, λαµβάνονται υπόψη όλες οι 
σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσµευσης 
του Αναδόχου. 

Άρθρο 44. ∆ωσιδικία - ∆ίκαιο της Σύµβασης 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της 
Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της, 
συµφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρµόδια είναι τα τακτικά ∆ικαστήρια Αθηνών. 

2. Η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νοµοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους. 

 

 

 

 


