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Άρθρο 1 

 

Μελέτες - Σχέδια - Οδηγίες 

 

 

1. Ο Ανάδοχος θα διεξάγει με δικό του προσωπικό και θα έχει την απόλυτη ευθύνη για την 

αναζήτηση και ανεύρεση όλων των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στον Μ/Σ 

Ισχύος της εν λόγω σύμβασης και απαιτούνται για την επισκευή. Ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει 

στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία που αφορούν στον Μ/Σ ισχύος της παρούσας Σύμβασης 

(Τεύχος Τεχνική Περιγραφή Εργασιών). 

 

H παραπάνω διάθεση στοιχείων, δεν συνεπάγεται ουδεμία ευθύνη του ως προς την 

ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητα των υπόψη σχεδίων και στοιχείων και δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 

του παρόντος Άρθρου. 

 

2. Η έλλειψη οποιωνδήποτε σχεδίων και στοιχείων του εν λόγω Μ/Σ, δεν μπορεί να 

προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην Παροχή Υπηρεσιών ή για πρόσθετες 

δαπάνες ή για την μη απόλυτη συμμόρφωση προς τις Τεχνικές Περιγραφές.  

 

3. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της Σύμβασης αναγνωρίζει και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία και λοιπές πληροφορίες για την Παροχή 

Υπηρεσιών στα χρονικά περιθώρια και με τις Τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην 

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών. 

 

4. Όλα τα σχέδια και μελέτες που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του Μ/Σ ή την 

κατασκευή νέου πηνίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, υπόκεινται στη θεώρηση του 

ΔΕΔΔΗΕ, πριν από την έναρξη επισκευής ή κατασκευής του αντίστοιχου τμήματος του 

εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι η θεώρηση του ΔΕΔΔΗΕ 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 τις επισκευαστικές εργασίες που θα 
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εκτελέσει , την απόδοση του εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλου τμήματος της εργασίας 

του σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την 

έγκαιρη και σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές παροχή υπηρεσιών.  

 

 

Άρθρο 2 

 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 

Τα πρότυπα και οι Κανονισμοί με βάση τα οποία ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του, 

αναφέρονται στο Τεύχος Δ’ της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών.  

Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση η έκδοση τους, 

που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 3 

 

Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης  της Διεύθυνσης 

Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και Προϊσταμένης Υπηρεσίας η Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του 

Άρθρου 5 των Γενικών Όρων. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης θα 

γίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία ή όργανο που θα ορισθεί από αυτήν.  

 

 

Άρθρο 4 

 

Σχέδια – Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει κάθε σχέδιο ή μελέτη που θα απαιτηθεί στα 

πλαίσια των επισκευαστικών εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκευμένο σε 

κατάλληλο μαγνητικό μέσο ή CD-ROM. 

 

 

Άρθρο 5 

 

Χώρος εκτέλεσης των εργασιών επισκευής και δοκιμών του Μ/Σ 

 

 

Όπως αναφέρεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών, όλες οι εργασίες επισκευής 

του Μ/Σ θα πραγματοποιηθούν στο εργοστάσιο του Αναδόχου. Όσον αφορά στις δοκιμές 

(σειράς, τύπου και ειδικές δοκιμές), (παραγρ. 4 του Τεύχους Τεχνική Περιγραφή Εργασιών), 

αυτές θα εκτελεστούν είτε σε εργαστήριο του Αναδόχου, είτε σε εργαστήριο με το οποίο 

συνεργάζεται, το οποίο θα διαθέτει τα προς τούτο εχέγγυα και θα τυγχάνει της αποδοχής του 

ΔΕΔΔΗΕ. . Σημειώνεται ότι το εργαστήριο δοκιμών (εντός του εργοστασίου του Αναδόχου είτε 

συνεργαζόμενο) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO  9001 ή κατά IΕC 17025.  
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Άρθρο 6 

 

Συμπληρωματικές Εργασίες 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση υλικών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. Η 

αντικατάσταση εξοπλισμού του Μ/Σ που τυχόν θα προκύψει κατά την επιθεώρηση του και δεν 

έχει προβλεφθεί στην Τεχνική Περιγραφή καθώς επίσης και τυχόν επισκευαστικές εργασίες που 

κριθούν αναγκαίες, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

Άρθρο 7 

 

Δοκιμές, , Εγγύηση της Παροχής Υπηρεσίας 

 

Μετά την επισκευή και επανασυναρμολόγηση του Μ/Σ, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει στο 

εργαστήριο, με δαπάνες και ευθύνη του, δοκιμές σειράς, τύπου και ειδικές δοκιμές, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 4 της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών της Σύμβασης αυτής 

(Τεύχος Δ’). Οι δοκιμές θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος και  θα 

επιβεβαιώνει την έκβασή τους. 

 

Για το σκοπό αυτό, με την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα 

εγκριθεί από την Επιχείρηση κατάλογος, βασισμένος στις απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών, 

ο οποίος θα καθορίζει και περιγράφει με αναλυτικό τρόπο, όλες τις δοκιμές που πρέπει να γίνουν 

μετά την ολοκλήρωση της επισκευής του Μ/Σ. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά τις δοκιμές μέτρησης των απωλειών φορτίου και απωλειών εν κενώ, οι 

μέγιστες αποδεκτές μετρούμενες τιμές μπορεί να παρουσιάζουν μέχρι 4 % απόκλιση από τις 

μετρούμενες τιμές κατά την αρχική παραλαβή των Μ/Σ και οι οποίες αναγράφονται στο 

Παράρτημα που επισυνάπτεται στο Τεύχος Δ – Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.  

 

Περίοδος Εγγύησης 

 

Η περίοδος εγγύησης του Μ/Σ ορίζεται σε δύο (2) έτη. 

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγύησης, θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του Μ/Σ 

στην Αποθήκη του Καλλιστηρίου του ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο ή σε όποια 

εγκατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα υποδειχθεί εγγράφως στον Ανάδοχο. Κατά 

την περίοδο εγγύησης, ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του επισκευασμένου Μ/Σ και 

υποχρεούται να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη εμφανιστεί στα μέρη του Μ/Σ που 

επισκευάστηκαν. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά 

 

1. Η εταιρεία δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

2. Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα γίνουν την 24η ημέρα του τρίτου 

μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού Τιμολογίου και την υποβολή των 

παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 

εργασιών : 

1. Τιμολόγιο και δελτίο αποστολής θεωρημένο αρμοδίως από το ΔΕΔΔΗΕ 
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2. Δελτίο Βλάβης για την διερεύνηση της έκτασης της βλάβης. 

3. Πιστοποιητικά δοκιμών κατάλληλα υπογεγραμμένα από το ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Δελτίο παραλαβής εξοπλισμού κατάλληλα υπογεγραμμένο από το ΔΕΔΔΗΕ. 

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

3. Λοιπά δικαιολογητικά  

 

Εκτός από τα παραπάνω, για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτείται η υποβολή των 

παρακάτω δικαιολογητικών: 

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

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 

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

Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

3.2. Αντίγραφα από το ΙΚΑ των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του προσωπικού 

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

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

αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

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

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς 

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

Εάν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των 

δικαιολογητικών αυτών, η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών 

αυτών. 

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. 

 

Οι παραπάνω προθεσμίες πληρωμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας (Άρθρο 40 

των Γενικών Όρων). 

 

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

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 

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

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

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

κάθε φορά από την ελληνική Νομοθεσία. 

 

   
 

Άρθρο 9 

 

Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, μέριμνα και έξοδα να εξασφαλίσει την 

έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας που τυχόν απαιτείται για την εισαγωγή του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών από την χώρα προέλευσής τους, προς την Ελλάδα. 

Όμοιες υποχρεώσεις θα έχει επίσης ο Ανάδοχος, και στην αντίθετη περίπτωση εξαγωγής του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών από την Ελλάδα, προς την χώρα προέλευσής τους. 
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Άρθρο 10 

 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων και του Τεύχους Ασφαλίσεις με τις 

εξής διευκρινίσεις.  

 

1. Στο ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου θα προβλέπεται εκτός των άλλων και η 

κάλυψη από λανθασμένη κατασκευή, λανθασμένη εργασία καθώς και από 

ελαττωματικά υλικά για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

2. Σχετικά με την «Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων». 

Από την ασφάλιση αυτή διαγράφονται οι λέξεις «ή αποθετικές» από την παράγραφο 

3.3.3γ 

 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα συντάσσονται στην 

Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα καθοριζόμενα 

στο τεύχος «Ασφαλίσεις» πλην των προαναφερθεισών μεταβολών και εξαιρέσεων. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Επιθεώρηση στα Εργοστάσια, Δοκιμές 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 27 των γενικών όρων, επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι και 

οι δοκιμές του Μ/Σ, θα γίνουν παρουσία τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ και η επιτυχής διεξαγωγή τους 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί η επισκευή του επιτυχημένη. 

 

 

Άρθρο 12 

 

Υποκατάσταση - Εκχώρηση 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 8 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και τα 

ακόλουθα: 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εαυτό του, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση 

των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε 

προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

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

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

οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά του ΔΕΔΔΗΕ και 

προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και 

τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 

Κατ΄ εξαίρεση ο ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την 

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

προηγούμενη συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα 

συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις. Η καταβολή  των εκχωρηθέντων 

ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: 

 



 

8 

 
 

1. κάθε απαίτησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται  

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

είχε δικαίωμα να εισπράξει από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

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

από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι 

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

και 

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

στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε σύμφωνα 

με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

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

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. 

 

 

Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη Διασφάλιση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών 

Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 

 

 
1. Ο /Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, 

για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των 

Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

 

2.  Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 

απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο 

προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της 

τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.  

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

 

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

υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση 

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

 

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

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

πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως 

φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού 

του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη 

διάρκεια ισχύος της, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ του προσωπικού του ή/και του 

προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, 

στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του 

προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, κλπ.  

 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε υποχρεώσεις, τόσο για το 

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

προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή 

τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 
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3.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου 

ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να 

ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

 

4.  Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 

κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να 

λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και 

πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και 

ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  

 

5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα 

και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης 

από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά 

ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, 

τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, 

καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη 

απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την 

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

όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 

προαναφερόμενο σήμα. 

 

6. Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελεστούν σε χώρα εκτός Ελλάδας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρήθηκε απαρέγκλιτα η ασφαλιστική 

και εργατική νομοθεσία της οικείας χώρας. 

 

 

Άρθρο 14 

 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 43 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, τονίζεται 

ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο Άρθρο 13 του παρόντος τεύχους 

των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 15 

 

Λοιποί Όροι 

 

Σχετικά με τους Όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος Ε’ των Γενικών Όρων, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

1. Δεν έχουν ισχύ στην παρούσα Σύμβαση τα Άρθρα 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 31, 32 ,35 

& η παρ. 3.3 του άρθρου 43 των Γενικών Όρων. 

2. Δεν προβλέπεται ο ορισμός Επιβλέποντος Μηχανικού του Αναδόχου, όπως ορίζει το άρθρο 

6 των Γ.Ο. 

3. Δεν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίων σύμφωνα με το άρθρο 29 των Γ.Ο. 

4. Το άρθρο 39 των Γ.Ο. ισχύει θεωρώντας ότι όπου αναφέρεται η λέξη «εργοτάξιο», θα 

εννοείται το εργοστάσιο του Αναδόχου. 


