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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΔΔ-209 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ :......................... 
ΕΡΓΟ  : ........................ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα την [ημέρα] [ημερομηνία]…............. μεταξύ: 

 
Α) αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Α.Φ.Μ.094532827, 
Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανώνυμων Εταιρειών (ΦΑΕ) όπως εν προκειμένω νόμιμα 

εκπροσωπείται από τους κ................................................... .......... ……………και 
…….............................................................................................., 

ενεργούντες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ εκτέλεση της υπ΄ αρ. ……........... 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καλείται στο εξής «ΔΕΔΔΗΕ» και 

 
Β) αφετέρου ……………………………………………………………………………………………… …………..………… 

…….............................................................................................................. 

που έχει έδρα ................................................................................................. 
και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον 

……………………..............................................., που καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
 

αμφοτέρων των μερών καλουμένων στο εξής «Συμβαλλόμενοι», συμφωνήθηκαν, 

συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 

 
Άρθρο 1 

 

Ορολογία - Ορισμοί - Συντομογραφίες της Σύμβασης 
 
1. Κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 

σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την παρακάτω 
έννοια: 

 

Σύμβαση: Η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ του 

ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει ένα 
σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου. Στον 
όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα 

της Σύμβασης. 

Τεύχη Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 Τεύχη της Σύμβασης 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής 

του Έργου.  

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Η Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που προΐσταται της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

Επιβλέπων Μηχανικός / Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου 
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Αναπληρωτής 

Επιβλέπων Μηχανικός 

στην τοποθεσία του Έργου ο οποίος προΐσταται του 

προσωπικού του εργοταξίου. 

Έργο: Το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 

Συμφωνητικό. 

ΕΔΔΗΕ Το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Εξοπλισμός: Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά 
κ.λπ., που ενσωματώνονται στο Έργο ή θα παραδοθούν από 

τον Ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνημα Έργου: 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, όπως 
όλα τα παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις 
της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 

νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 
Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωμα. 

Εργολαβική Περιοχή Η γεωγραφική περιοχή, όπου θα εκτελούνται οι εργασίες του 
Έργου (Εργολαβία). 

Γόρδιος Η μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης επιμετρήσεων 
εργασιών και έκδοσης των πιστοποιήσεων. 

PS/SAP Το υποσύστημα διαχείρισης έργων (Project System) του 
ERP/SAP μέσω του οποίου γίνεται η επίδοση των έργων στον 
Ανάδοχο και η παρακολούθηση των  σταδίων των εργασιών.  

ΜΜ/SAP Το υποσύστημα του διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
(Material Management) του ERP/SAP μέσω του οποίου 

γίνεται η διαχείριση της Σύμβασης και της αποθήκης του 
Αναδόχου σε υλικά ΔΕΔΔΗΕ 

Εντολή έργου Είναι κάθε σύνολο επιμέρους εργασιών που έχουν αυτοτελή 
χρήση και η οποία επιδίδεται για εκτέλεση στον Ανάδοχο 

Αριθμός δικτύου Είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται στο PS/SAP για την 
εντολή έργου 

Τροφοδοτούσα αποθήκη Είναι η κεντρική Περιφερειακή αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ η οποία 
τροφοδοτεί με υλικά τον Ανάδοχο. 

"Α" κατηγορία υλικών: Καινούργια, κατάλληλα για χρησιμοποίηση υλικά 

"Β" κατηγορία υλικών: Υλικά από αποξηλώσεις άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα. 

"Χ" κατηγορία υλικών: 

Υλικά από αποξήλωση για τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να 
υποστούν περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας, προκειμένου 

να χαρακτηριστούν σαν κατηγορία «καταλληλότητας Γ» 
(οριστικά άχρηστα) ή να σταλούν για επισκευή και κατόπιν να 

ενταχθούν στην κατηγορία «καταλληλότητας Β». 

"Γ" κατηγορία υλικών: Υλικά που κρίνονται κατά την αποξήλωση οριστικά άχρηστα. 
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2. Συντομογραφίες 

 

ΔΔ : Διεύθυνση Δικτύου 

ΔΠΑ : Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής 

ΔΠΜ-Θ : Διεύθυνση Περιφερείας Μακεδονίας-Θράκης 

ΔΠΠ-Η : Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου 

ΔΠΚΕ : Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας 

ΔΠΝ : Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών 

ΔΝΥ  Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

ΔΟΛ  Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

ΔΕΕΔ  Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 

ΔΥΠΜ : Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών  

ΔΠΛΤ  Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

ΤΤΕΔ : Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου 

ΤΚΣΔ/ΔΠΑ  Τομέας Κατασκευών και Συντήρησης Δικτύων της ΔΠΑ 

ΤΕΕΕΧ/ΔΔ  Τομέας Έργων Ειδικού & Επαναληπτικού Χαρακτήρα της ΔΔ 

ΔΧΥ : Δελτίο Χορήγησης Υλικών 

ΚΤΥ : Κατάσταση Τοποθετηθέντων Υλικών 

ΔΕΥ : Δελτίο Επιστροφής Υλικών 

ΚΑΥ : Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών 

ΔΕΣ : Δελτίο Επισκοπήσεως - Συνδέσεως 

Χ.Τ.  Τα δίκτυα τάσης 0,4 kV 

Μ.Τ.  Τα δίκτυα τάσης 22 - 20 - 15 - 6,6 kV 

 

 
Άρθρο 2 

 
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά 

 

1. H γλώσσα του διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Τα έγγραφα της 
σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα . 

 
2. Η μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική 

γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου 

ρητά προβλέπεται στη Σύμβαση ότι η επικοινωνία ή τα έγγραφα απευθύνονται σε 
άλλη γλώσσα. 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 του ΔΕΔΔΗΕ, 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. 
Τυχόν απαιτήσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήματα 

επίλυσης διαφωνίας ή αιτήματα επίλυσης διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις ή 
άλλα έγγραφα τα οποία ρητώς προβλέπονται στη Σύμβαση υποβάλλονται χωρίς 
εξαίρεση στην ελληνική γλώσσα. 

 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

συντεταγμένα σε αλλοδαπή γλώσσα κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, 
έγγραφα, που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, ο ΔΕΔΔΗΕ. 
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4. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές 
Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 

 
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επικοινωνεί με τον Ανάδοχο με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:  

 
α)  με επιστολή 
β) με τηλεομοιοτυπία (fax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του ν. 

2672/1998  
γ)   με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κατά τις κείμενες διατάξεις. 

δ) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 
πληρεξουσίου δικηγόρου.  

 

Οι εγκρίσεις του ΔΕΔΔΗΕ που απευθύνονται στον Ανάδοχο θα γνωστοποιούνται με 
έναν από τους ανωτέρω α΄, β΄, ή γ΄ τρόπους. Η ημερομηνία που φέρουν τα 

απεσταλμένα με τους ανωτέρω τρόπους έγγραφα θα θεωρείται ως η ημερομηνία της 
έγκρισης. 

 

Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της εξώδικης δήλωσης καταγγελίας 
σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 60 της Σύμβασης γίνεται αποκλειστικά με τον υπό 

δ΄ τρόπο. 
 

Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό 
επίδοσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. 
 
6. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, γνωστοποιεί εγγράφως στη ΔΔ τα 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι την ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, 
Δήμος), τον αριθμό φαξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως και το 

πρόσωπο που θα είναι ο αποδέκτης της επικοινωνίας, όπου θα του αποστέλλεται, 
όποτε ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει σκόπιμο, η σχετική αλληλογραφία. Αν δεν υποδειχθεί ιδιαίτερο 
φυσικό πρόσωπο δεκτικό επικοινωνίας, η αλληλογραφία θα απευθύνεται στο νόμιμο 

εκπρόσωπο του Αναδόχου. 
 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα αυτά στοιχεία επικοινωνίας 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, κατά τη διαδικασία 
εγκατάστασής του στο Έργο και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου 

Εγκατάστασης. 
Ομοίως η Διεύθυνση Δικτύου κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 3 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

 
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογράφονται από τους 

Συμβαλλόμενους και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 
 

1.  Το παρόν Συμφωνητικό με τα Παραρτήματά του 

2. Τη Διακήρυξη 
3. Το Τιμολόγιο που περιέχει τις τιμές μονάδας της Υπηρεσίας  

4. Τις «Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής», Τις «Κωδικοποιημένες κατασκευές 
ΠΔΑ» και τις Τεχνικές Περιγραφές για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών. 
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5. Τις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες 
6. Το τεύχος «Οδηγίες Διανομής» που περιλαμβάνει τις Οδηγίες Νο6-9-13-14-15-20-

22-34-45-47-48-58-59-60-118-127-128-132 και τη «Διαδικασία Αξιολόγησης 
Αναδόχου» 

7. Τις Προδιαγραφές υλικών προμηθείας Αναδόχου. 
8. Το Τεύχος «Υποδείγματα» 

 

Από τα παραπάνω τεύχη, τα με στοιχεία 4 (Τυποποιημένες κατασκευές Διανομής 
κ.λπ.), 6 (Οδηγίες Διανομής) και 7 (Προδιαγραφές των υλικών προμηθείας 

Αναδόχου), αποτελούν επίσημες εκδόσεις του ΔΕΔΔΗΕ, είναι αναπόσπαστα μέρη της 
Σύμβασης, όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής 
προσφορών (…………………), αλλά δεν υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, όπως ισχύει για τα υπόλοιπα από τα προαναφερόμενα τεύχη. Ο Ανάδοχος 
πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους και ότι του 

χορηγήθηκαν, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σε ηλεκτρονικό αρχείο από την 
Δ/νση Δικτύου (ΔΔ) του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει 
τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές 

στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
 

3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αποτελεί τη 
μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα 
έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς 

και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που 
έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση θεωρούνται ότι 

δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν 
δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των 
όρων της Σύμβασης. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 
Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 
Σύμβαση. 

 
4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι 

κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους γίνεται μόνον εγγράφως 
(Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.). 

 

5. Το προαναφερόμενο τεύχος “Οδηγίες Διανομής” περιλαμβάνει αναλυτικά τις 
παρακάτω Οδηγίες:  

 
 Νο 6 «Εσωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις-Ηλ/γοι εγκαταστάτες.» 
 Νο9 «Προγραμματισμός και παρακολούθηση εργασιών Συντηρήσεως» 

 Νο 13 «Χειρισμοί επί στοιχείων ζεύξεως και προστασίας αρμοδιότητας 
Συστήματος Διανομής» 

 Νο14 «Διαδικασία πραγματοποιήσεως προγραμματισμένων διακοπών προς 
εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις» 

 Νο15 «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών επί ή πλησίον 

εγκαταστάσεων Διανομής» 
 Νο20 «Διαδικασία παρακολουθήσεως Μ/Σ» 

 Νο22 «Προστασία Μ/Σ και δικτύων Χ.Τ.» 
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 Νο34 «Παροχές καταναλωτών Μ.Τ.» 
 Νο45 «Τυποποίηση μετρητικών διατάξεων» 

 Νο47 «Κατασκευή γραμμών Μ.Τ. με συνεστραμμένα καλώδια θωρακισμένου 
τύπου» 

 Νο48 «Προγραμματισμός, μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση συνεπτυγμένων 
υπαίθριων Υ/Σ Διανομής» 

 Νο58 «Καθορισμός τύπων μετρητών εγκαθισταμένων σε καταναλωτές» 

 Νο59 «Συνδεσμολογία λειτουργίας και ελέγχου μετρητών Μ & ΧΤ» 
 Νο60 «Σφράγιση εγκαταστάσεων μετρήσεως» 

 Νο118 «Διαδικασία εκτελέσεως εργασιών υπό Μ.Τ.» 
 Νο127 «Μελέτη και προώθηση για κατασκευή των έργων Διανομής 

επαναληπτικού  χαρακτήρα» 

 Νο128 «Φόρτωση μεταφορά, εκφόρτωση και διανομή ξύλινων στύλων και 
στύλων  από οπλισμένο σκυρόδεμα» 

 Νο132 «Κατασκευή γραμμών Χ.Τ. με συνεστραμμένο καλώδιο Χ.Τ. 
αυτοφερόμενου τύπου 4x120 mm2Al + 25 mm2Al» 

 

6. Το προαναφερόμενο τεύχος «Υποδείγματα» περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω:  
 

 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 
Επιχειρήσεων  

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 
 Participation Letter of Guarantee for the Request for Tenders 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

 Good Performance Letter of Guarantee 
 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά του ΔΕΔΔΗΕ που χορηγήθηκαν στον 

Ανάδοχο. 
 

 Letter of guarantee for materials provided by HEDNO to the contractor 
 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Αναλήψεως Κρατήσεων 

 
 Deductions Letter of Guarantee 

 
 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση «Ανάδοχου - Επιβλέποντα Μηχανικού». 
 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση «Ανάδοχου – Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού» 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
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 Αίτηση πρόσβασης χρήστη στην εφαρμογή Πιστοποίησης Εργολάβων «ΓΟΡΔΙΟΣ» 
 

 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Αναδόχου 
 

 Πίνακες Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αναδόχου 
 
 Ειδικό σήμα οχήματος Αναδόχου 

 
 Κάρτα εργαζόμενου Αναδόχου 

 
 Σημείωμα μετρητή πελάτη 
 

 Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας Αργίας 
 

 Έντυπο Αναγγελίας Παραγγελίας/Ετοιμότητας Παραλαβής Υλικών 
 
 Ανέκκλητη δήλωση απαλλαγής από απαίτηση τρίτου 

 
 

Άρθρο 4 
 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
1. Με τη Σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου 
«ΔΙΚΤΥΑ .......................................................................», όπως αυτό αναλυτικά 

περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και 
λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της 
Σύμβασης. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι το σύνολο των παρακάτω εργασιών, των 
οποίων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση, στο πλαίσιο της 

κατασκευής και συντήρησης Έργων δικτύων Διανομής, εντός των γεωγραφικών ορίων 
των Διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ ή τμήματος αυτών, που αναφέρονται στον τίτλο 

της Εργολαβίας. 
 

2.1. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών Μ.Τ. 

(22 - 20 - 15 - 6,6 KV) και Χ.Τ., περιλαμβανομένων και των συνδέσεων των 
στοιχείων των γραμμών αυτών. 

  
2.2. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων υποσταθμών Διανομής. 
  

2.3. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εξοπλισμού Υποσταθμών Διανομής 
εσωτερικού χώρου. Επίσης εργασίες σε Υ/Σ εσωτερικού χώρου 22-20-15-

6,6/0,4 kV. 
  
2.4. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή παροχών Μ.Τ. 

  
2.5. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή υπόγειων παροχών περιλαμβανομένων 

και των συνδέσεων τους με το δίκτυο. 
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2.6. Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Εναέριων 

Παροχών Χαμηλής Τάσης. Για το υπόψη αντικείμενο ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην 
παράγραφο 4.2 του παρόντος Άρθρου.  

  
2.7. Συντήρηση εναέριων εγκαταστάσεων Μ.Τ. και Χ.Τ. (διευκρινίζεται ότι στις 

εργασίες συντήρησης δεν περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των δικτύων). 

  
2.8. Τοποθέτηση - εκτοποθέτηση και σύνδεση – αποσύνδεση, μονοφασικών και 

τριφασικών μετρητών, απλού ή διπλού τιμολογίου. Για το υπόψη αντικείμενο 
ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην παρακάτω παράγραφο 4.3 του παρόντος Άρθρου.   

  

2.9. Διευθετήσεις και λοιπές βοηθητικές εργασίες (π.χ. κατασκευή εφεδρικών 
διαβάσεων από σωλήνες), που αφορούν υπόγεια καλώδια των παραπάνω 

τάσεων. 
  
2.10. Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων 

τηλεπικοινωνιακών γραμμών. 
  

2.11. Επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων σε υπάρχουσες γραμμές, όπως οι 
παραπάνω, ή σε στοιχεία τέτοιων γραμμών περιλαμβανομένων και των 

αναγκαίων συνδέσεων. 
  
2.12. Εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 4.4 του παρόντος Άρθρου. 
  

2.13. Ειδοποιήσεις χρηστών Χ.Τ. για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

  

2.14. Διευθέτηση και λοιπές βοηθητικές εργασίες επί υπογείων καλωδίων υψηλής 
τάσης (66-150 kV). 

  
2.15. Εργασίες σε υποσταθμούς 22/6,6 KV όπως κατασκευή κληματαριάς κ.λπ.  
  

 
3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) 

 

3.1. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια της διοικητικής Περιοχής 
Αθηνών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 

Περιοχή Αθηνών του ΔΕΔΔΗΕ, με έδρα την Αθήνα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 
«Τροφοδοτούσες αποθήκες» υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 

Ασπροπύργου. 
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3.2. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια της διοικητικής Περιοχής 
Πειραιά του ΔΕΔΔΗΕ. 
Σημειώνεται ότι στα όρια της διοικητικής Περιοχής Πειραιά ανήκουν και τα νησιά 

Σαλαμίνα, Αίγινα και Αγκίστρι. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 
Περιοχή Πειραιά του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 

"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 
Ασπροπύργου. 

 
3.3. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια της διοικητικής Περιοχής 

Καλλιθέας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 
Περιοχή Καλλιθέας του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 

"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 
Ασπροπύργου. 

 
3.4. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια της διοικητικής Περιοχής 

Μεσογείων του ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από τα νησιά Άνδρο και Τήνο. 
 
Σημειώνεται ότι στα όρια της διοικητικής Περιοχής Μεσογείων ανήκει και η νήσος Κέα. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 

Περιοχή Μεσογείων του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 
"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 

Ασπροπύργου. 
 

3.5. «ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στα νησιά Άνδρος και Τήνος. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 
Περιοχή Μεσογείων του ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 

"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 
Ασπροπύργου. 
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3.6. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια των διοικητικών 
Περιοχών Περιστερίου και Ελευσίνας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Επιβλέπουσες Υπηρεσίες που παρακολουθούν τις εργασίες της Εργολαβίας είναι οι 
Διοικητικές Περιοχές Περιστερίου και Ελευσίνας του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 
"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 
Ασπροπύργου. 

 
3.7. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται μέσα στα όρια της διοικητικής Περιοχής 

Φιλοθέης - Κηφισιάς του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 
Περιοχή Φιλοθέης - Κηφισιάς του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 
"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 
Ασπροπύργου. 

 
3.8. «ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ» 

 
Από τις αναφερόμενες στην παραπάνω παράγραφο 2 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, 
να αναλαμβάνει την εκτέλεση μόνο των εργασιών που περιγράφονται στη συνέχεια, 

αρμοδιότητας του Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης Δικτύων της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι εργασίες αυτές που εκτελούνται μέσα στα όρια ολόκληρης (του συνόλου των 
περιοχών) της Δ/νσης αυτής, είναι οι εξής : 
 

 Εργασίες εναέριων και υπόγειων γραμμών μέσης τάσης (22-20-15-6,6KV) ήτοι 
κατασκευή, αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων ή στοιχείων σε 

υπάρχουσες τέτοιες γραμμές κ.λπ., περιλαμβανομένων και των αναγκαίων 
συνδέσεων. 

 

 Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή παροχών Μ.Τ. 
 

 Εργασίες σε Υ/Σ εσωτερικού χώρου 22/6,6 kV. 
 

 Εργασίες επί δικτύων χαμηλής τάσης και παροχών όταν εμφανίζονται κατά την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
 

 Διευθέτηση και λοιπές βοηθητικές εργασίες επί υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης 
(66-150 kV) 
 

 Εργασίες σε υποσταθμούς 22/6,6 KV όπως κατασκευή κληματαριάς κ.λπ. 
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι ο Τομέας 
Κατασκευών και Συντήρησης Δικτύων της ΔΠΑ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αττικής. 
"Τροφοδοτούσες αποθήκες” υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι οι αποθήκες Κηφισού και 

Ασπροπύργου. 
Επισημαίνεται ότι για τις υπ. αριθμ. 2.14 & 2.15 από τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΕΔ, η επίβλεψη, όσον αφορά στις συμβατικές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου, είναι αρμοδιότητας ΤΚΣΔ/ΔΠΑ, ενώ ο έλεγχος και η έγκριση 
των φύλλων επιμέτρησης γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της εν λόγω Δ/νσης 

(ΔΕΕΔ). 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΜ-Θ) 
 

3.9. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας ΑΜΘ, πλην των 

Οικισμών Μέστης και Σταθμού Συκορράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Αλεξανδρούπολης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Αλεξανδρούπολη, όπου 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ, είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης 
(Ευόσμου ή Αγχιάλου). 

 
3.10. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας ΑΜΘ, πλην των 
Οικισμών Αμαξάδων και Άνω Αμαξάδων του Δήμου Ιάσμου. 

 Τους Οικισμούς Μέστης και Σταθμού Συκορράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κομοτηνής του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κομοτηνή, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.11. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
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 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης πλην των Οικισμών Μυρτούσας και 

Χαλεπίου της Τοπικής Κοινότητας Πασχαλιάς. 
 Το Στρατόπεδο Μ. Βόγδου (71 ΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) της Τοπικής Κοινότητας Παραδείσου 

της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
 Την Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων και τον οικισμό Άνω Αμαξάδων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Ξάνθης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ξάνθη, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 

ή Αγχιάλου). 
 

3.12. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου πλην της περιοχής του 

Στρατοπέδου Μ. Βόγδου στην Τοπική Κοινότητα Παραδείσου του Δήμου Νέστου.  
 Την Μονή Εικοσιφοινίσσης στην Τοπική Κοινότητα Κορμίστας της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών. 

 Τον Οικισμό Δρυμοτόπου του Δήμου Παρανεστίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η Διοικητική 
Περιοχή Καβάλας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Καβάλα, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ για την Εργολαβία είναι η αποθήκη της 

Θεσσαλονίκης (Ευόσμου ή Αγχιάλου). 
 
3.13. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας πλην του Οικισμού Δρυμότοπου του 
Δήμου Παρανεστίου. 

 Τους οικισμούς Μυρτούσας και Χαλεπίου του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης 

 Τους οικισμούς Αγιοχωρίου και Αλιστράτης του Δήμου Ν.Ζίχνης και τον οικισμό 

Συμβολής του Δήμου Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Δράμας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Δράμα, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ για την Εργολαβία είναι η αποθήκη της 
Θεσσαλονίκης (Ευόσμου ή Αγχιάλου). 
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3.14. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, πλην των οικισμών Συμβολής και 
Νέων Κερδυλίων του Δήμου Αμφίπολης, του οικισμού Αγιοχωρίου και Αλιστράτης 

του Δήμου Ν.Ζίχνης, καθώς και της Μονής Εικοσιφοινίσσης του οικισμού Κορμίστας 
του Δήμου Αμφίπολης. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Σερρών του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Σέρρες, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.15. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»  

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 Την Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Βέροιας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Βέροια, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών  ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης 
(Ευόσμου ή Αγχιάλου). 
 

3.16. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πλην του Οικισμού Λιβάδι της Τοπικής 

Κοινότητας Λιβαδίου. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κατερίνης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κατερίνη, όπου ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 
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3.17. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλην της Τοπικής Κοινότητας 
Σκαλοχωρίου. 

 Την Τοπική Κοινότητα Βαρικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 
 Την Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού (πρώην Κοινότητα Διαλεκτού και Βέλους), του 

Δήμου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, πλην της Τοπικής Κοινότητας 
Καλλιθέας (πρώην Κοινότητα Καλλιθέας και Πριονίων), του Δήμου Γρεβενών, της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Κοζάνης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κοζάνη, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.18. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, πλην της Τοπικής Κοινότητας 

Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Φλώρινας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Φλώρινα, όπου ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 

ή Αγχιάλου). 
 
3.19. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, πλην των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων Επταχωρίου, Χρυσής, Πευκόφυτου, Διαλεχτού και Βέλους. 

 Την κορυφή του υψώματος Βιτσίου του όρους Βέρνο, της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας 

 Το Δημοτικό διαμέρισμα Σκαλοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Καστοριάς του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Καστοριά, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
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"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.20. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας πλην της Τοπικής Κοινότητας Αθύρων 

του Δήμου Πέλλας 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Έδεσσας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Έδεσσα, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 

ή Αγχιάλου). 
 

 
3.21. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, πλην: 

 των Τοπικών Κοινοτήτων Ανθοφύτου, Μικροκάμπου, Παλαιού Αγιονερίου και 
Νέου Αγιονερίου, της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς,  

 των Τοπικών Κοινοτήτων Ελληνικού, Θεοδοσίων και Ισώματος, της Δημοτικής 
Ενότητας Κρουσσίων, του Δήμου Κιλκίς, 

 της Τοπικής Κοινότητας Μελανθίου, της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς, του Δήμου 
Κιλκίς. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κιλκίς του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κιλκίς, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.22. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

Από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης :  
 Το τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που καλύπτει τον Δυτικό Τομέα της πόλης 

Θεσσαλονίκης και ορίζεται από την Ελευθέρα Ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης-Οδό 

26ης Οκτωβρίου-Πλατεία Ι. Μεταξά και Οδό Λαγκαδά.  

 Tις Δ.Κ. Σταυρούπολης και Ευκαρπίας του Καλλικρατικού Δήμου Παύλου Μελά 

 Tον Καλλικρατικό Δήμο Ωραιοκάστρου  
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 Tον Καλλικρατικό Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Tον Καλλικρατικό Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου  

 Tον Καλλικρατικό Δήμο Δέλτα  

 Tον Καλλικρατικό Δήμο Χαλκηδόνος  

 Τον Καλλικρατικό Δήμο Λαγκαδά πλην της Τ.Κ. Πετροκέρασων 

 Τον Καλλικρατικό Δήμο Βόλβης.  

 
Από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  :  

 Την Τ.Κ. Ολυμπιάδας και τους οικισμούς Καλύβια και Χρυσή Ακτή της Τ.Κ.  

Βαρβάρας του Καλλικρατικού Δήμου Αριστοτέλη. 

 Τις Τ.Κ. Μαραθούσας, Κρήμνης και Πλατανοχωρίου του Καλλικρατικού Δήμου 

Πολυγύρου. 

 
Από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  :  

 Την Τ.Κ. Αθύρων του Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας 

 
Από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  :  

 Την Τ.Κ. Νέων Κερδυλλίων του Καλλικρατικού Δήμου Αμφίπολης 

 
Από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς  : 

 Τις Τ.Κ. Ανθόφυτου, Μικρόκαμπου, Παλιού και Νέου Αγιονερίου, Μελάνθιου, 

Ελληνικού, Θεοδόσιου και Ισώματος του Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Θεσσαλονίκη, 
όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 
 

3.23. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται: 
 

α) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Από την Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης το τμήμα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης που καλύπτει τον Ανατολικό Τομέα της Πόλεως Θεσσαλονίκης και 
ορίζεται από το Λευκό Πύργο – Λεωφόρο ΧΑΝΘ – Λεωφόρο Στρατού – οδό 

Λαχανά – οδό Νοσοκομείων και χειμάρρου που διαχωρίζει το Συνοικισμό Άνω 
Τούμπα από τη Δημοτική Ενότητα  Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (που 

υπάγεται στην Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης), τη Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας 
του Δήμου πυλαίας-Χορτιάτη, τη Δημοτική  Κοινότητα Χορτιάτη του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη και όλο το υπόλοιπο Ανατολικό Τμήμα της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 Από τις Κοινότητες Περιστεράς και Λιβαδίου της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών 

του Δήμου Θέρμης  
 Την Κοινότητα Γαλαρινού της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου 

Πολυγύρου και τους Οικισμούς Μονής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας της 
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Κοινότητας Γαλάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου 
Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας του α) εδαφίου 

είναι η διοικητική Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την 
πόλη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
 

και β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνει μέρος 

του Δήμου Θεσσαλονίκης που καλύπτει τον Κεντρικό Τομέα της πόλεως της 

Θεσσαλονίκης και ορίζεται : ανατολικά από το Λευκό Πύργο – Λεωφόρο ΧΑΝΘ – 

Λεωφόρο Στρατού – οδό Λαχανά – οδό Νοσοκομείων και από το χείμαρρο που 

διαχωρίζει τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας από το Συνοικισμό Άνω Τούμπα (που 

υπάγεται στην Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης) και δυτικά από την Ελευθέρα Ζώνη 

του Λιμένα Θεσσαλονίκης – οδό 26ης Οκτωβρίου – Πλατεία Ι. Μεταξά και οδό 

Λαγκαδά, τις Δημοτικές Κοινότητες Φιλύρου και Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη, την Τοπική Κοινότητα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, τη Δημοτική 

Ενότητα Πολίχνης, του Δήμου Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης - Συκεών. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας του β) εδαφίου 

είναι η διοικητική Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την 
πόλη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 

 
3.24. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 

Ολυμπιάδος, (Μαραθούσα, Πλατανοχώρι), Κρήμνης, Γαλαρινού και τους Οικισμούς 
Καλύβια και Χρυσή Ακτή της Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας, και Μονής Αγίας 

Αναστασίας Φαρμακολύτριας της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας. 
 Την Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Πολυγύρου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Πολύγυρος, όπου ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Θεσσαλονίκης (Ευόσμου 
ή Αγχιάλου). 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΠΠ-Η) 
 

3.25. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΙΓΙΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται:  
 

α) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας τον Δήμο Πάτρας, Δήμο Ερυμάνθου και τον 
Δήμο Δυτικής Αχαΐας (εκτός των κοινοτήτων Ματαράγκα και Σπάτων) 

 Από τον Δήμο Καλαβρύτων τις κοινότητες Προφήτη Ηλία, Μικρού Ποντιά, Μεγάλου 

Ποντιά και Λαπαναγών. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Πατρών του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Πάτρας, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες"  υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η Αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 

 
β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρο τον Δήμο Αιγιαλείας 
 από τον Δήμο Καλαβρύτων: την πολη των Καλαβρύτων και τους οικισμούς Άνω 

Βλασσίας, Άνω Λουσών, Βάλτας, Βιλιβινας, Βραχνιού, Γουμενισσας, Δουμενων, 
Δροσάτου, Ζαχλωρούς, Καλλιφωνίου, Κανδάλου, Κάτω Βλασσίας, Κάτω Λουσών, 

Κερπίνης, Κορφών, Κουτελης, Κρυονερίου, Λαγοβουνίου, Λαπάτας, Μανεσίου, 
Νεοχωρίου, Πετσακων,  Πλατανιώτισσας, Πριολίθου, Ρογών, Σιγουνίου, Σκεπαστού, 
Σουβάρδου, Τρεχλού και Φλαμπουρών 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Αιγίου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη του Αιγίου, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η Αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 

Ρίου. 
 

3.26. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα 

Ιθάκης. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Κεφαλονιάς του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Αργοστόλι, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 

Ρίου. 
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3.27. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας πλην των Τοπικών 

Κοινοτήτων Φλωριάδος, Πατιόπουλου, Μενιδίου (της Δημοτικής Ενότητας 
Αμφιλοχίας) και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Περατιάς, Πλαγιάς, 

Πογωνιάς, Παλαίρου, Μοναστηρακίου, Θυρίου, Βάτου, Βόνιτσας, Ακτίου, 
Παλιαμπέλων (της Δημοτικής Ενότητας Ακτίου Βόνιτσας). 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας τις Τοπικές Κοινότητες Παλαιοξαρίου, 

Ποτειδάνειας, Περιθιώτισσας, Τειχίου, Κάμπου, Φιλοθέης, Τρίκορφου, Δροσάτου, 
Κλήματος, Ευπαλίου, Σεργούλας, Μαραθιά, Ελαίας, Δαφνοχωρίου, Τριζονίων, 

Μοναστηρακίου, Καστρακίου, Μανάγουλης, Μαλαμάτων, Πύργου, και Καλλιθέας (της 
Δημοτικής Ενότητας Δωρίδας). 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας τα νησιά Κάλαμος, Καστός (της Δημοτικής 

Ενότητας Λευκάδας). 
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας τις Τοπικές Κοινότητες Καταβόθρα, 

Αλέστια, Φτελιά, Σταυροχώρι, Αρέντα (της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου).  
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Αγρινίου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Αγρίνιο, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 

 
3.28. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός του  

Σκαρπαρίου (Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων) που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα 
Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Άρτας. 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Καστού του Δήμου Λευκάδας. 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, πλην των 

τοπικών κοινοτήτων Αγιάς, Ανθούσας και Λιβαδαρίου, της Δ.Ε Πάργας και της 
Δημοτικής Ενότητας Πάργας του Δήμου Πάργας. 

 Τα Τοπικά Διαμερίσματα Φλωριάδας, Πατιοπούλου, Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας 
της Περιφερειακής Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης τα τοπικά διαμέρισματα Αγίου 
Νικολάου, Περατιάς, Πλαγιάς, Πογωνιάς, Παλαίρου, την τοπική κοινότητα Θυρείου 

(της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου), Τοπικά διαμερίσματα Μοναστηρακίου, Βάτου 
Βονίτσης, Παληαμπέλων, Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 Τις τοπικές Κοινότητες Ματσουκίου (της Δ.Ε Ματσουκίου) Πραμάντων, Ραφταναίων 

Αμπελοχωρίου (της Δ.Ε Πραμάντων) Μονολιθίου, Πλατανούσσας (της Δ.Ε 

Κατσανοχωρίων) και τον οικισμό Μυστρά της Τοπικής Κοινότητας Καλλαριτών (της 
Δ.Ε Καλλαριτών) του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, καθώς και της τοπικής 
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Κοινότητας Κουκλεσίου (της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Δημητρίου) του Δήμου 
Δωδώνης, της Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Τα τοπικά διαμερίσματα Μυροφύλλου, Δήμου Πύλης Τρικάλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Το τοπικό διαμέρισμα Μαράθου, εκτός του τοπικού διαμερίσματος Πετρωτού του 
Δήμου Αργιθέας της Περιφ. Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Άρτας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Άρτα, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 

 
3.29. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει τους Δήμους: 
 

 Βέλου- Βόχας. 
 Κορινθίων. 

 Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων. 
 Νεμέας. 
 Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης. 

 Συκιωνίων. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κορίνθου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κόρινθο, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και, 
Ρίου. 

 
3.30. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πλην των τοπικών Κοινοτήτων 

Αχλαδοκάμπου, Γυμνού και του Οικισμού Πλατανίου της Κοινότητας Αγ. Νικολάου 
του Δήμου Άργους - Μυκηνών. 

 Το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων, το Δήμο Ύδρας και το Δήμο Σπετσών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Ναυπλίου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη του Ναυπλίου όπου ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου.  
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3.31. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες: 

 
α) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας πλην της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής 
και της Τοπικής Κοινότητας Αστρά της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας. 

 
 Οι Τοπικές Κοινότητες Σκληρού, Αγίου Σώστη, Αμπελιώνας, Πέτρας και Νέδας της 

Δημοτικής Ενότητας Είρας (Δήμος Οιχαλίας) της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Πύργο Ηλείας, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες"  υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η Αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 

Ρίου. 
 

β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Ζακύνθου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ζάκυνθο, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες"  υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η Αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 
 

3.32. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 

Σκληρού, Αγίου Σώστη, Αμπελιώνης, Πέτρας και Νέδας του Δήμου Οιχαλίας. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Καλαμάτας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Καλαμάτα όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 
 

3.33. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 
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 Την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους-Μυκηνών της 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος. 

 Τις Τοπικές Κοινότητες: Ορεινής και Αστρά της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 
 Τις Τοπικές Κοινότητες : Δάφνης, Λεχουρίου, Λιβαρτζίου, Πλάκας, Καμενιάνων, 

Δεσινού, Αναστάσεως, Αγριδίου, Αροανίας, Σειρών, Ψωφίδος, Αλεσταίνης, Πάου, 
Βεσινίου, Νασίων, Κάτω Κλειτορίας, Δρυμού, Καστελίου, Κλείτορος, Πεύκου, 
Χόβολης, Σκοτάνης, Αμυγδαλέας, Άνω Κλειτορίας, Γλάστρας, Αγ. Νικολάου, 

Άρμπουνα, Πλανητέρου, Καστριών, Τουρλάδας, Κρινοφύτων, Λυκουρίας, Λευκασίου, 
Φιλίων, Παγκρατίου, και Αγράμπελα του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Αχαΐας. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Τρίπολης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Τρίπολη όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου.  
 

3.34. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με τους Δήμους: 
 Ανατολικής Μάνης 
 Ελαφονήσου (Νήσος Ελαφονήσου) 

 Ευρώτα 
 Σπάρτης 

 Μονεμβάσιας 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Σπάρτης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Σπάρτη, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου.  

 
3.35. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη τη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 

Ματσουκίου (της Δημοτικής Ενότητας Ματσουκίου), Πραμάντων, Ραφταναίων, 

Αμπελοχωρίου (της Δημοτικής Ενότητας Πραμάντων), Μονολιθίου, Πλατανούσας (της 
Δημοτικής Ενότητας Κατσανοχωρίων) και τον οικισμό Μυστρά της Τοπικής 

κοινότητας Καλλαριτών (της Δημοτικής Ενότητας Καλλαριτών) του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων,της Τοπικής Κοινότητας Κουκλεσίου (της Δημοτικής Ενότητας Αγίου 
Δημητρίου) του Δήμου Δωδώνης. 

 Ολόκληρη τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
 Τη Δημοτική Ενότητα Πάργας του Δήμου Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρεβέζης 
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 Τις Τοπικές Κοινότητες Επταχωρίου και Χρυσής της Δημοτικής Ενότητας Αρρένων του 
Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Ιωαννίνων του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ιωάννινα, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 

Ρίου. 
 

3.36. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Το Δήμο Κέρκυρας που περιλαμβάνει το νησί Κέρκυρα καθώς και τα Διαπόντια Νησιά 

(δημοτικές ενότητες Οθωνών, Ερεικούσσης και Μαθρακίου) 

 Το Δήμο Παξών που περιλαμβάνει τα νησιά Παξοί και Αντίπαξοι 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κέρκυρας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κέρκυρα, όπου ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσες Αποθήκες" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι οι αποθήκες της ΒΙΠΕ Πάτρας και 
Ρίου. 

 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΠΚΕ) 

 
3.37. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας πλην της Τοπικής Κοινότητας 

Ανάβρας του Δήμου  Αλμυρού.  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Βόλου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη του Βόλου, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Βόλου. 

 
3.38. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας πλην της Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς 

του Δήμου Φαρσάλων και της Τοπικής Κοινότητας Βούναινας του Δήμου Κιλελέρ. 
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Λάρισας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Λάρισα, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Βόλου. 

 
3.39. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πλην της Τοπικής Κοινότητας 
Μυροφύλλου και των οικισμών Καλή Κώμη και Ελληνικά του Δήμου Αργιθέας. 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών τις Τοπικές Κοινότητες Καλλιθέας και 
Πριονίων. 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας τον οικισμό Σκαρπάρι της Τοπικής Κοινότητας 

Θεοδωριάνων. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Τρικάλων του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Τρίκαλα όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη του Βόλου. 
 

3.40. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα  Καρδίτσας πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 

Αργυρίου, Καταφυλλίου, Μαράθου, Βραγκιανών, Τροβάτο και Τρίδεντρο. 
 Τους οικισμούς Καμάρια, Πετράλωνα και Έλατο Βραγκιανών του Δήμου Αγράφων και 

τον οικισμό Μαυρολόγγου της τοπικής Κοινότητας Κλειστού του Δήμου 
Καρπενησίου. 

 Την Τοπική Κοινότητα Βούναινα του Δήμου Κιλελέρ. 
 Οι οικισμοί Πετρωτό και Καλή Κώμη και Ελληνικά του Δήμου Αργιθέας. 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Καρδίτσας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Καρδίτσα, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη του Βόλου. 
 
3.41. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται:  

 
α)  στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 

 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, πλην του Δήμου Αμφίκλειας-

Ελάτειας και των τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνης, Αγίας 

Παρασκευής, Δρυμαίας, Ελάτειας, Κάτω Τιθορέας, Λευκοχωρίου, Μοδίου, Ξυλίκων, 
Παναγίτσης, Τιθρωνίου, Τιθορέας, Εξάρχου, Τελίου, Καλαποδίου, Σφάκας και 
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Κολάκας των Δήμων Αμφίκλειας-Ελάτειας και Λοκρών και της τοπικης κοινοτητας 
Δάφνης του Δήμου Λαμιέων , Άνω και Κάτω Μπράλος, Παλαιοχώρι, Σ.Σ. Μπράλου 

του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.  
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, πλην της τοπικής Κοινότητας 

Καταβόθρας, των οικισμών Καμαρίων και Πετραλώνων Αγράφων και του οικισμού 
Μαυρολόγγου της Κοινότητας Κλειστού, Αλέστιας, Φτελιάς, Σταυροχωρίου, Αρέντας. 

 Την τοπική Κοινότητα Σκοπιάς του Δήμου Φαρσάλων . 

 Την τοπική Κοινότητα Ανάβρας του Δημου Αλμυρού . 
 Τις τοπικές Κοινότητες Αργυρίου, Καταφυλλίου και Μαράθου του Δήμου Αγράφων.  
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, οι οικισμοί Τροβάτου, Τρίδεντρου, 

Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων, πλην του οικισμού Έλατος Βραγγιανών. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που θα παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η 
διοικητική Περιοχή Λαμίας που έχει έδρα την πόλη Λαμία, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 

 

β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πλην των τοπικών Κοινοτήτων 

Παλιοξαρίου, Ποτιδανίας, Περιθιωτίσσης, Τειχίου, Κάμπου Φιλοθέης, Τρικόρφου, 
Δροσάτου, Κλήματος, Ευπαλίου, Σεργούλας, Μαραθιάς, Ελαίας, Δαφνοχωρίου, 

Τριζονίων, Μοναστηρακίου, Καστρακίου, Μαναγούλης, Μαλαμάτων, Πύργου 
(Καρουτίων) και Καλλιθέας του Δήμου Δωρίδας. 

 Ολόκληρο το Δήμο Δελφών, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων Επταλόφου, Λιλαίας, 

Άνω Πολυδρόσου. 
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας τις Τοπικές Κοινότητες Αράχωβας, Καλυβίων 

Αράχωβας, την Περιοχή Παρνασσού (διοικητικά όρια Αράχωβας). 
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας τις Τοπικές Κοινότητες Δάφνης, 

Μπράλλου, Παλαιοχωρίου (Δωριέων) και τμήμα των αρδευτικών Δρυμαίας. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που θα παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η 

διοικητική Περιοχή Άμφισσας που έχει έδρα την πόλη Άμφισσα, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 
 
3.42. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΗΒΑΣ- ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται:  
 

α) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Τον Δήμο Θηβαίων, πλην των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Θωμά, 

Άρματος, Κλειδίου, Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας.του Δήμου Τανάγρας. 
 Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής βόρεια των Βιλλίων που 

περιλαμβάνει τις ηλεκτροδοτούμενες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορίας του 
οικισμού Αγ. Άννας, το αντλιοστάσιο Σκλιέπας, τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών και 
τα αρδευτικά Πλαταιών. 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας την Τοπική Κοινότητα Λουκισίων. 
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Θήβας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Θήβα, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 

 
β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας τους παρακάτω Δήμους και Κοινότητες 
(Δημοτικές και Τοπικές): Αλίαρτος, Μάζι, Ευαγγελίστρια, Μονή Οσίου Σεραφείμ, 

Παναγία Καλαμιώτισσα, Πέτρα, Υψηλάντης, Αγ. Άννα, Αγ. Τριάδα, Κορώνεια, 
Σωληνάρι, Αλαλκομενές, Αγ. Αθανάσιος, Μαυρόγεια, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Γεώργιος, 
Αγ. Παρασκευή, Αγ. Σπυρίδων, Καρυά, Αγ. Ανδρέας, Ορχομενός, Πύργος, Παύλος, 

Λούτσι, Διόνυσος, Λιβαδειά, Ελικών, Κυριάκι, Δίστομο, Στείρι, Παραλία Διστόμου, 
Αντίκυρα, Ζεμενό, Δαύλεια, Μαυρονέρι, Αγ. Βλάσιος, Χαιρώνεια, Θούριο, Ρωμέικο, 

Προσήλιο, Ακόντιο, Σ.Σ. Δαύλειας, Ανθοχώρι, Βασιλικά, Παρόρι, Προφήτης Ηλίας, 
Λαφύστι. 
 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας τις παρακάτω Τοπικές και Δημοτικές 
Κοινότητες: Αμφίκλεια, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Παρασκευή, Δρυμαία και τμήμα των 

αρδευτικών Δρυμαίας, Ελάτεια, Κάτω Τιθορέα, Λευκοχώρι, Μόδι, Ξυλικό, 
Παναγίτσα, Τιθορέα, Τιθρώνειο, Έξαρχος, Ζέλιο, Καλαπόδι, Σφάκα, Κυρτώνη 

(Κολάκα). 
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (Δήμος Δελφών): Πολύδροσο, Άνω 

Πολύδροσο, Λιλαία, Επτάλοφο. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Λιβαδειάς του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Λιβαδειά, όπου ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 

 
3.43. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

α) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας πλην των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου και 

Καρύστου, της Νήσου Σκύρου και των Τοπικών Κοινοτήτων Άνω και Κάτω Σέτα και 
της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων. 

 
 Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας το οποίο περιλαμβάνει τις Κοινότητες 

(Δημοτικές και Τοπικές): Αγ. Θωμά, Άρματος, Κλειδίου, Οινοφύτων, Σχηματαρίου και 

Τανάγρας. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Χαλκίδας του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Χαλκίδα, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη"  υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 
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β) στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας τους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου και 
Καρύστου, της Νήσου Σκύρου και των Τοπικών Κοινοτήτων Άνω και Κάτω Σέτα του 

Δήμου Ερέτριας. 
 Η νήσος Καβαλιανή του Δήμου Καρύστου. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Αλιβερίου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Αλιβέρι, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη της Χαλκίδας. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΔΠΝ) 
 

3.44. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρο την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ηράκλειο της Κρήτης, 

όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ηρακλείου Κρήτης. 

 
3.45. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Ολόκληρο την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Κρήτης 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Άγιο Νικόλαο της 

Κρήτης, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ηρακλείου Κρήτης. 

 
3.46. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρο την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Κρήτης και τη νήσο Αντικύθηρα του 

της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Χανίων Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Χανιά της Κρήτης, όπου ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ηρακλείου Κρήτης. 
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3.47. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Ολόκληρο την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Κρήτης 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Ρεθύμνου Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ρέθυμνο της Κρήτης, 
όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ηρακλείου Κρήτης. 

 
3.48. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Τα νησιά : Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Μεγίστη, Σύμη, Τήλος και Χάλκη, της Περιοχής 
Ρόδου. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Ρόδου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Ρόδο της Περιφερειακής Ενότητας 

Δωδεκανήσου, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 

 
3.49. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ (ΤΜΗΜΑ Α)» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 Τα νησιά :Κως, Νίσυρος, Γυαλί της Περιοχής Κω. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Κω του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κω της Περιφερειακής Ενότητας 

Δωδεκανήσου, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 
 

3.50. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ (ΤΜΗΜΑ Β)» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Τα νησιά : Κάλυμνος, Λέρος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Τέλενδος, Ψέριμος, Μαράθι, Πάτμος 

και Αρκοί της Περιοχής Κω. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Κω του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Κω της Περιφερειακής Ενότητας 
Δωδεκανήσου, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη"  υλικών ΔΕΔΔΗΕ  είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 
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3.51. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Τα νησιά : Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Πάρο, Αντίπαρο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Νάξο, 

Αμοργό, Ανάφη, Θήρα, Θηρασία, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα και Ηράκλεια της 
Περιοχής Σύρου. 

 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Σύρου του ΔΕΔΔΗΕ που έχει έδρα στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 

 
3.52. «ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 

 Τα νησιά : Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Μήλος και Κίμωλος των Δυτικών Κυκλάδων. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι ο ΤΤΕΔ/ΔΠΝ 

του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα στην Αττική, όπου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 
 
3.53. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 
 

 Τα νησιά : Σάμος, Αγαθονήσι, Ικαρία, Φούρνοι και Θύμαινα της Περιοχής Σάμου. 
 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Σάμου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Σάμο, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 
 

3.54. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ» 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 

παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 
περιλαμβάνει: 

 
 Τα νησιά : Χίος, Οινούσσες, Παναγιά (Πασάς) και Ψαρά και Αντίψαρα της Περιοχής 

Χίου. 
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 
Περιοχή Χίου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Χίο, όπου ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 
"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών  ΔΕΔΔΗΕ είναι η αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 

 
3.55. «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 
παραπάνω παραγράφου 2, οι οποίες εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που 

περιλαμβάνει: 
 
 Τα νησιά : Λέσβος, Μεγαλονήσι, Λήμνος και  Άγιος Ευστράτιος. 

 
Επιπλέον στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση 

εργασιών σε εναέριο δίκτυο 66 kV. 
 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που παρακολουθεί τις εργασίες της Εργολαβίας είναι η διοικητική 

Περιοχή Λέσβου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει έδρα την πόλη Μυτιλήνη, όπου ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί γραφείο. 

"Τροφοδοτούσα Αποθήκη" υλικών ΔΕΔΔΗΕ είναι η Αποθήκη Ασπροπύργου Αττικής. 
 

 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ 
 

4.1. Οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο του παρόντος Άρθρου 
(Αντικείμενο της Σύμβασης), όσον αφορά τις επί μέρους ποσότητες και τη θέση τους 

μέσα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, εξαρτώνται απόλυτα από την 
παρουσιαζόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και γενικά από τις κατά περίπτωση και 
χρονική περίοδο εμφανιζόμενες ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. βλάβες, συντηρήσεις 

δικτύων, επεκτάσεις δικτύων κ.λπ.). 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί αμειβόμενος με τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της 
Σύμβασης, αυτοτελή τμήματα έργου («εντολές έργου») κατά κανόνα μικρής έκτασης, 
που ο ΔΕΔΔΗΕ «του επιδίδει». Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το 

αυτοτελές τμήμα έργου που αφορά κάθε έγγραφη εντολή που του επιδίδεται από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από το ύψος της προϋπολογιζόμενης 

αξίας των εργολαβικών του, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 28 του παρόντος, σχετικά 
με την επίδοση εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση. 

 

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος, σχετικά με τις αυξομειώσεις 
του Συμβατικού Τιμήματος (που αφορούν στο σύνολο των εργασιών της Σύμβασης), 

ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι του Αναδόχου ως προς τον 
αριθμό, το είδος ή την έκταση των εντολών έργου (εργασιών), που του επιδίδονται 
για εκτέλεση ούτε ο Ανάδοχος μπορεί να επικαλεστεί τον αριθμό, το είδος ή την 

έκταση των εντολών έργου που του επιδίδονται για εκτέλεση για να αρνηθεί την 
εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του από τη Σύμβαση ή τον περιορισμό της 

έκτασής της, ή για να αποκρούσει την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος χορηγείται 
από το νόμο και τη Σύμβαση στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Όπως περιγράφεται στα Άρθρα 39 (Παράδοση – Μεταφορά – Διαφύλαξη Υλικών που 
χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ), 40 (Διακίνηση και Λογιστική Παρακολούθηση των υλικών που 

χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ) και 41 (Εκκαθάριση Εργολαβίας από άποψη Υλικών) του 
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παρόντος, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται ορισμένες ενέργειες και η 
τήρηση ορισμένης διαδικασίας όσον αφορά τα κύρια υλικά του Έργου που ανήκουν 

στον ΔΕΔΔΗΕ. 
Ομοίως στα Άρθρα 37 (Υλικά προμήθειας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο) 

και 48 (Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών προμηθείας Αναδόχου) του παρόντος 
αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τα υλικά προμήθειάς του, που 
περιλαμβάνονται στο ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου. 

 
Οι εργασίες της Εργολαβίας εκτελούνται σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, όμως στην 

ίδια περιοχή μπορεί να προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών δικτύων και από άλλους 
Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους. 

 

4.2. Απλές Εναέριες Παροχές Χ.Τ 
 

Το αντικείμενο της κατασκευής απλών Εναέριων Παροχών Χ.Τ. επί υπάρχοντος 
στοιχείου του ΕΔΔΗΕ, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, περιλαμβάνει την κατασκευή εναέριων παροχών από τον υπάρχοντα στύλο 

παροχής ή δικτύου μέχρι και το κιβώτιο του μετρητή, την κατασκευή εναέριων 
παροχών με ενδιάμεσες λήψεις από κυτίο διακλάδωσης μέχρι και το κιβώτιο του 

μετρητή, την τοποθέτηση κιβωτίων μετρητών, κιβωτίων ασφαλειών και κιβωτίων 
διανομής, την αποξήλωση εναέριων παροχών από το στύλο ή το κυτίο διακλάδωσης 

μέχρι και το κιβώτιο του μετρητή, την αποξήλωση κιβωτίων μετρητών, ασφαλειών και 
διανομής, την αντικατάσταση καλωδίου εναερίων παροχών, καθώς και διαφόρων 
άλλων συναφών εργασιών επί παροχών εφόσον η εκτέλεσή τους δεν επιβάλλεται από 

εργασίες σε υφιστάμενο δίκτυο. 
 

4.3.Τοποθέτηση – Σύνδεση μετρητών. 
 

Οι εργασίες αυτές αφορούν τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και σύνδεση-αποσύνδεση 

μονοφασικών και τριφασικών επαγωγικών μετρητών ηλεκτρομηχανικού τύπου, ή 
ηλεκτρονικού τύπου απλού ή διπλού τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένων των 

χρονοδιακοπτών, δεκτών ΤΑΣ και Η/Ν όπου απαιτείται, σε μετρητικές διατάξεις 
μεμονωμένων παροχών ή/και συστάδων παροχών.  

 

Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί ο Ανάδοχος και το 
προσωπικό του, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως χορήγηση -

διακίνηση - επιστροφή των υλικών, επίδοση, απαιτούμενοι έλεγχοι και παραλαβή 
εργασιών αναφέρονται, στο αντίστοιχο τμήμα του Τεύχους 5 «Ειδικές Τεχνικές 
Οδηγίες» της Σύμβασης. 

 
4.4. Εκτέλεση εργασιών υπό τάση 

 
4.4.1 Η εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Χ.Τ. αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 29 του παρόντος (Διαδικασίες και όροι 

εκτέλεσης των έργων). 
 

4.4.2.Ο Ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες υπό τάση στη Μ.Τ. με συνεργεία του σύμφωνα με 
το Ν. 158/1975, την Ο.Δ. Νο 118 και την Ο.Δ. Νο 14, που περιλαμβάνονται στο 
Τεύχος «Οδηγίες Διανομής». Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να γνωρίζει και τηρεί, πέραν των ανωτέρω κανόνων και Οδηγιών, 
κάθε άλλο κανόνα ή Οδηγία, είτε αυτή προέρχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε από άλλο 
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φορέα, και διέπει ή σχετίζεται με τις εργασίες που αφορά η παρούσα παράγραφος 
4.4. 

 
Οι εργασίες που θα εκτελεί ο Ανάδοχος είναι αυτές που αφορούν τις τέσσερις 

συνηθέστερες και σχετικά απλούστερες εργασίες υπό Μ.Τ. 
 

 Σύνδεση γεφυρών (π.χ. σε Ρ-27Τ). 

 Μετατροπή Ρ-3 σε Ρ-3II . 
 Τοποθέτηση ξύλινου στύλου. 

 Τοποθέτηση Ρ-3II. 
 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ., ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να διαθέτει τον εξοπλισμό, ο οποίος αναφέρεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα I «Κατάσταση Επιβεβλημένων Εργαλείων» του 

παρόντος. 
 
 

4.5. Δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα : 
 

4.5.1. Να εκτελεί με αυτεπιστασία εργασίες από τις αναφερόμενες στην παραπάνω 
παράγραφο 2 στην ίδια Περιοχή αντί να τις επιδίδει για εκτέλεση στον Ανάδοχο. 

 

4.5.2. Να εκτελεί με άλλον Ανάδοχο εργασίες από τις αναφερόμενες στην παραπάνω 
παράγραφο 2 στην ίδια Περιοχή, στις περιπτώσεις που αφορούν στην παράγραφο 

4 εδάφιο γ’ του Άρθρου 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» 
(έργα καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής μηνιαίας επίδοσης- απόδοσης τα οποία 
δεν αποδέχεται ο Ανάδοχος) και παράγραφο Α.11.1 του Άρθρου 59 (Ποινικές 

ρήτρες) του παρόντος (περίπτωση παράβασης προθεσμιών). 
 

4.5.3. Να επιδίδει στον Ανάδοχο εργασίες σε γειτονική εργολαβική περιοχή όταν για 
κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος σε αυτήν ή όταν 
για τον εγκατεστημένο Ανάδοχο της γειτονικής Περιοχής συντρέχουν οι 

περιπτώσεις της προαναφερόμενης παραγράφου 4.5.2. 
 

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις 
εργασίες αυτές, στο πλαίσιο όμως των ρυθμίσεων του Άρθρου 28 του παρόντος 
«Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» για την υποχρεωτική μηνιαία 

επίδοση και απόδοσή του. Για την αποζημίωσή του θα εφαρμόζονται οι 
συντελεστές προσαύξησης εκτάσεως περιοχής και δυσχερειών της περιοχής, στην 

οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες, καθώς και η τυχόν προσαύξηση νησιών και ως 
έκπτωση θα εφαρμόζεται αυτή της Εργολαβίας στην οποία είναι Ανάδοχος. 

 

4.5.4. Επίσης στις προαναφερόμενες περιπτώσεις των παραγράφων 4.5.2. και 4.5.3, η 
επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση έργα σε γειτονική 

εργολαβική περιοχή, γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την απόλυτη κρίση του 
ΔΕΔΔΗΕ, από τους αναφερόμενους παρακάτω τρόπους: 
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α. Επιλογή Αναδόχου, με προϋποθέσεις, από γειτονικές εργολαβικές περιοχές 
 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία απευθύνεται στους εγκατεστημένους Αναδόχους των 
γειτονικών περιοχών κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το 

ύψος της έκπτωσης των εργολαβιών τους και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε, κατά το 
δυνατόν, ο προς επίδοση όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη της εργολαβίας τους. 

 
Ως γειτονικές περιοχές για την εφαρμογή των παραπάνω, για τις Περιοχές 

ΔΕΔΔΗΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας ορίζονται οι όμορες αυτών Διοικητικές Περιοχές 
του ΔΕΔΔΗΕ (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες) και για τις Περιοχές της νησιωτικής 
Ελλάδας ορίζονται αυτές που διαθέτουν απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την 

νήσο, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιοχής. 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών με τον προαναφερόμενο 
τρόπο, η Προϊσταμένη Υπηρεσία απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο 
εγκατεστημένο Ανάδοχο κατασκευής έργων δικτύων Διανομής προκειμένου, 

κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τα υπόψη έργα (εντολές εργασίας), μέσω της 
εργολαβίας στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος.  

 
β. Ανάδειξη Αναδόχου με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς 

δημοσίευση διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά διαδικασία 
προϋποθέσεις. 

 

4.5.5. Όταν υπάρχει εντολή έργου που εκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά όρια της 
Περιοχής που αφορά η παρούσα Εργολαβία, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να 

επιδίδει την εντολή αυτή, κατά την κρίση της, είτε στον Ανάδοχο της παρούσας 
Εργολαβίας, είτε στον Ανάδοχο της άλλης Εργολαβίας στην Περιοχή της οποίας 
εκτείνεται η εντολή έργου. 

 Το δικαίωμα αυτό του ΔΕΔΔΗΕ ασκείται εξετάζοντας κατά προτεραιότητα την 
δυνατότητα επίδοσής της, στην εργολαβία στα γεωγραφικά όρια της οποίας 

εκτείνεται το μεγαλύτερο μέρος του έργου, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι επιβάλλουν 
την επίδοσή της στην άλλη εργολαβία. 

 

4.5.6. Να επιλέγει, κατά την κρίση της, τον τρόπο υλοποίησης των έργων, τα οποία 
αφορούν σε γραμμές σύνδεσης αυτοπαραγωγών, είτε μέσω της παρούσας 

σύμβασης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο. 
 
4.5.7. Παράλληλα με την εκτέλεση αυτοτελών τμημάτων Έργου (εργασιών) από τον 

Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης, να συνεχίζει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών 
από προηγούμενο Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό του Έργο. 

 
4.5.8. Να αναθέτει στον Ανάδοχο επί μέρους εργασίες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση αυτοτελούς τμήματος έργου (συνόλου εργασιών). 

 
4.5.9. Να επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την διακίνηση υλικών ΔΕΔΔΗΕ εκτός από 

την «τροφοδοτούσα αποθήκη» της εργολαβίας, όπως αυτή αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και μέσω της αποθήκης της Περιοχής. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με τους σχετικούς συντελεστές 

προσαύξησης περιοχής και δυσχερειών του Τιμολογίου. 
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4.5.10. Για τις εργασίες που υπάρχουν κοντά στα όρια της γεωγραφικής περιοχής που 
αφορά κάθε Εργολαβία, πέρα από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων 4.5.2 και 4.5.3., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα 
έργα της Εργολαβίας, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 

αυτού και γενικότερα όλα τα έργα του χώρου ευθύνης της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας της Εργολαβίας του, ακόμα και στην περίπτωση που ανήκουν στη 
διοικητική επικράτεια της γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας και ο οικείος Δήμος, 

Κοινότητα ή Οικισμός δεν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του αντικειμένου της 
Εργολαβίας στην προηγούμενη παράγραφο 3. 

 
4.5.11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των 

Διοικητικών Ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 
 

4.6. Επιπλέον των παραπάνω γενικών παρατηρήσεων σε ό,τι αφορά στις 
Εργολαβίες της ΔΠΑ, ισχύουν και τα ακόλουθα : 

 

Τα όρια των Διοικητικών Περιοχών της Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ φαίνονται 
στο σχέδιο με αριθ. 3-40233. Η Διοικητική Περιοχή Αθηνών περιλαμβάνει και την 

εμφαινόμενη στο ίδιο σχέδιο Διοικητική Περιοχή Ιλισίων, που έχει καταργηθεί. 
Σημειώνεται ότι οι Περιοχές της Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνουν την 

γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι, 
Άνδρος, Τήνος, εκτός από: 

 

 Τις επαρχίες Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και νήσου Σπετσών. 
 Τμήμα δυτικά των Μεγάρων που περιλαμβάνει τις ηλεκτροδοτούμενες από τον 

Υ/Σ 150/20KV Αγ.Θεοδώρων εγκαταστάσεις ΟΤΕ Γερανίων, καθώς και τους 
οικισμούς Κινέττας. 

 Τμήμα βόρεια των Βιλλίων που περιλαμβάνει τις ηλεκτροδοτούμενες από τον Υ/Σ 

150/20 KV Κωπαΐδας εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορίας, τον Οικισμό 
Αγίας Άννας, το αντλιοστάσιο Σκλιέπας και τα αρδευτικά Πλαταιών και Ερυθρών. 

 
Επίσης από πλευράς αρμοδιότητας ΤΚΣΔ/ΔΠΑ αφενός και Περιοχών/ΔΠΑ αφετέρου ο 
διαχωρισμός των εργασιών έχει ως εξής : 

 
α) Αρμοδιότητα ΤΚΣΔ 

 
 Εναέριες και υπόγειες γραμμές 22-20-15-6,6 KV πλην αυτών που αναφέρονται 

ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιοχών. 

 
 Εργασίες σε Υ/Σ εσωτερικού χώρου 22/6,6 kV  

 
 Ηλεκτροδότηση πελατών Μέσης Τάσης γενικά 

 

Διευκρινίζεται ότι εντολές εργασιών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις, μπορούν να επιδίδονται και στους Αναδόχους των Περιοχών ΔΠΑ. 
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β) Αρμοδιότητα "Περιοχών" 
 

 Εναέριες ή υπόγειες γραμμές 22-20-15-6,6 KV για τροφοδότηση νέου Υ/Σ 
Διανομής εφόσον η μελέτη του περιλαμβάνεται στη μελέτη της γραμμής, είτε 

ακτινικά είτε κατά βρόχο, από υπάρχον δίκτυο Μ.Τ.  
Όταν η τροφοδότηση νέου Υ/Σ προβλέπεται από κύρια γραμμή που η 
κατασκευή της έχει προγραμματιστεί να γίνει από τον ΤΚΣΔ τότε, είναι δυνατό, 

κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ να εκτελεστεί από την Περιοχή μόνο το τμήμα της 
γραμμής αυτής που απαιτείται για την τροφοδότηση του νέου Υ/Σ. 

 
 Νέοι εναέριοι Υ/Σ 22-20-15-6,6/0,4 KV και οι τροποποιήσεις τους για αλλαγή 

της τάσης τροφοδότησης. 

 
 Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εξοπλισμού υποσταθμών Διανομής 

εσωτερικού χώρου. Επίσης εργασίες σε Υ/Σ εσωτερικού χώρου 20-15-6,6/0,4 
kV 
 

 Τροποποιήσεις δικτύων Μ.Τ, με προϋπολογιζόμενο κόστος της εγκριτικής 
δικαιοδοσίας σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ Διευθυντή Περιοχής. 

 
 Ανακαινίσεις δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ., εναέριες και υπόγειες παροχές πελατών Χ.Τ. 

 
 

Διευκρινίζεται ότι τα έργα που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις γραμμών Μ.Τ. και Χ.Τ. 

εξ αιτίας έργων που εκτελούνται από τρίτους, θα ορίζονται ότι είναι αρμοδιότητας, 
κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, του ΤΚΣΔ στην περίπτωση που έχουν κύριο 

αντικείμενο τους τροποποίηση Μ.Τ. και των Περιοχών όταν το κύριο αντικείμενό 
τους είναι η τροποποίηση Χ.Τ. και παροχών. 
 

Σημειώνεται ότι η επισήμανση της παραγράφου 3.8, σχετικά με τα έργα 
αρμοδιότητας ΔΕΕΔ, ισχύει και σε περίπτωση, που τα υπόψη έργα εκτελούνται από 

τις Εργολαβίες των Περιοχών ΔΠΑ. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Συμβατικό Τίμημα 
 
1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο 

περιγράφεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………............................…….........................................…………………………
…………………………………............................. ΕΥΡΩ, (…………………………..….…..€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και ………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………. ΕΥΡΩ (……….………………….. €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (………%), προέκυψε δε από τον Προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στον Πίνακα Α’ της Διακήρυξης, μετά την εφαρμογή 
της ενιαίας έκπτωσης ………............................. επί τοις εκατό (...........%) επί 

των τιμών μονάδας του Τιμολογίου που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. 
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 Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας από τον οποίο προκύπτει, όπως παραπάνω 
αναφέρεται, το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός προϋπολογισμός), περιλαμβάνει το 

άθροισμα των μηνιαίων επιδόσεων της παραγράφου 7.1.1. του Άρθρου 28 σχετικά 
με την Επίδοση εντολών έργων για εκτέλεση, καθώς και τις προσαυξήσεις που 

προβλέπονται στα Άρθρα 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 
και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) και 32 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - 
Εργασία τις αργίες και εορτές). 

 
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση προβλέψεις και στατιστικά στοιχεία για τις 

ανάγκες του δικτύου και των χρηστών δικτύου και όχι με βάση συγκεκριμένα έργα. 
Οι εργασίες που τελικά εκτελούνται εξαρτώνται από τις ανάγκες του ΕΔΔΗΕ και τη 
ζήτηση για επιμέρους έργα αυτού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης. 
 

3. Το Συμβατικό Τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που 
προβλέπεται στο Άρθρο 56 (Αναθεώρηση Τιμών) του παρόντος. 

 

4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 6 και στο Άρθρο 55 του παρόντος (Φόροι, 

Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου). 
 

Οι τιμές μονάδας του Τεύχους του Τιμολογίου της παρούσας Σύμβασης δεν 
περιλαμβάνουν το ποσοστό για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα του Αναδόχου, 
το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 

Επίσης στις τιμές μονάδας των υλικών προμήθειας Αναδόχου του Τιμολογίου δεν 
εφαρμόζεται έκπτωση. 

 
5. Ο Ανάδοχος δηλώνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το Συμβατικό Τίμημα 

προκύπτει και ενσωματώνει όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες 

και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατά οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία των υλικών που προμηθεύει, τις εργασίες που 

εκτελεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. 
 
6. 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 αποτελεί πλήρη 
αμοιβή και αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει 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 πληρωμής των Υπεργολάβων του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του 

προσωπικού του, η αξία όλων των υλικών τα οποία ενσωματώνονται στο Έργο, 
καθώς και της διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., 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 δαπάνες διατήρησης σε ισχύ των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών και 
εν γένει το χρηματοοικονομικό κόστος, 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 δαπάνες αποζημιώσεων 
ζημιών στο προσωπικό του, στον ΔΕΔΔΗΕ ή σε οποιοδήποτε τρίτο, το κέρδος του 

Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που 
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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. 
 

7. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 
προβλέπεται στο Άρθρο 56 (Αναθεώρηση Τιμών) του παρόντος. 
Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του για αναπροσαρμογή του 

τιμήματος ή λύση της Σύμβασης, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου 
της, κατ΄ επίκληση των άρθρων 288 ή/ και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 19 (Παραιτήσεις 
και Εγκρίσεις) του παρόντος. 

 

 
Άρθρο 6 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, δικαιούται, με μονομερή απόφασή του, να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα 
προαίρεσης, όπως προβλέπεται και στη Διακήρυξη.  

 
Δικαίωμα Προαίρεσης κατά χρόνο (δικαίωμα παράτασης): 

Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 7 (Διάρκεια ισχύος 
Σύμβασης - Συνολική προθεσμία Έργου) του παρόντος δύναται να παραταθεί από τον 
ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό 

διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενός (1) έτους, όπως αυτό προκύπτει και προσδιορίζεται με 
βάση το συμβατικό τίμημα σε συνδυασμό με την εξέλιξη της εργολαβίας. 

 
Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα 
προαίρεσης εν στενή εννοία): 

 
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, 

με όμοιες ή σχετικές, αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, της σύμβασης, έως 50% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του, 
ήτοι  ……… …… ………… …………… ……………… ………… ……….. ………………… ……………… ………………

……………………………… …………………… …………………… ……………..€ (μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

και ………… …………………… …………………… ………………………………………………………………………………
……………………………………………………… € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του κυρίως 
αντικειμένου της σύμβασης.  

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 9 (Αυξομειώσεις 
Συμβατικού Τιμήματος) του παρόντος περί σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικών 

(συγκριτικών) πινάκων. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παραπάνω δικαιώματος προαίρεσης λαμβάνεται υπόψη 
για την εκτίμηση της αξίας της Σύμβασης. 
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Άρθρο 7 
 

Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - Συνολική προθεσμία Έργου 
 

1. Διάρκεια ισχύος Σύμβασης 
 
Με τον όρο "Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης", εννοείται η χρονική περίοδος μέσα στην 

οποία ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των εργασιών, που 
περιγράφονται στο Άρθρο 4 του παρόντος και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν' 

αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα τεύχη της 
παρούσας Σύμβασης. 
Η χρονική αυτή περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της Σύμβασης 

μέχρι του πέρατος της συνολικής προθεσμίας για τη κατασκευή του Έργου, όπως αυτή 
ορίζεται παρακάτω. 

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η επίδοση εντολών έργου μετά τη λήξη της διάρκειας 
ισχύος της Σύμβασης, όπως αυτή ισχύει μετά και από ενδεχόμενες παρατάσεις της. 
 

2. Συνολική προθεσμία 
 

Η "Συνολική Προθεσμία" για την κατασκευή του όλου Έργου της Σύμβασης, είναι το 
χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών που αρχίζει την 1η ημέρα του 

επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή του ενδεικτικού μήνα 
έναρξης εργασιών, που αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού (με 
δυνατότητα απόκλισης τέσσερεις (4) μήνες πριν ή μετά τον ενδεικτικό) και ο οποίος 

γνωστοποιήθηκε στον Ανάδοχο με την επιστολή αναγγελίας της ανάθεσης της 
εργολαβίας, ήτοι ημερομηνία έναρξης εργασιών της Σύμβασης είναι η 

……….……………….. και πέρατος εργασιών της Σύμβασης είναι η 
......……………………… 
 

Η υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί τις εντολές, που του επιδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ 
(εργασίες που του ανατίθενται), δεν επηρεάζεται από την πραγματοποίηση ή μη της 

συνολικής αξίας του Προϋπολογισμού πριν από την προβλεπόμενη παραπάνω προθεσμία 
πέρατος του Έργου της Σύμβασης, με επιφύλαξη όσον αφορά τα αναφερόμενα στο 
Άρθρο 9 (Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος) του παρόντος.  

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει το σύνολο του Έργου 

(συνολική προθεσμία), μέσα στην παραπάνω προθεσμία και να συμμορφώνεται με το 
Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν 
τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται παρατάσεις της παραπάνω προθεσμίας για 
όσο χρόνο κρίνεται εύλογο από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η παράταση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν για διαφόρους λόγους μερικές εντολές εργασιών δεν 
μπορούν να τελειώσουν μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ή στις προθεσμίες 

που έχουν δοθεί για αυτές, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ενημερώνει έγκαιρα την 
Προϊσταμένη Υπηρεσία (Περιφέρεια) για το γεγονός αυτό και αυτή αποφασίζει τη 

χορήγηση περαιτέρω παράτασης ή την ανάκληση της εκτέλεσής τους. 
 
Για την περίπτωση μείωσης του αντικειμένου της Σύμβασης, σε εφαρμογή της 

παραγράφου 2 του Άρθρου 9 (Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος) του παρόντος, 
συμφωνείται ότι η μείωση αυτή μπορεί να γίνεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, με 

μείωση της «Διάρκειας ισχύος της Σύμβασης» ή με μειώσεις στις μηνιαίες επιδόσεις 



39 
 

εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 7.1.1. του Άρθρου 28 «Επίδοση 
Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος. 

 
Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας 

επιβάλλεται η ποινική ρήτρα της παρ. Α 1 του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του 
παρόντος. 

 

 
Άρθρο 8 

 
Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου - Συμπληρωματικές Εργασίες 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να αναθέτει στον Ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ελληνικού νόμου και 

της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις απρόβλεπτες συμπληρωματικές συμβάσεις, ιδίως όσον 
αφορά στο ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος του 50%, όπως ισχύει.  
 

Οι συμπληρωματικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν 
απαιτούμενων μελετών), είναι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη συναφθείσα 

Σύμβαση, αλλά έχουν καταστεί αναγκαίες για την εκτέλεση της συναφθείσας 
Σύμβασης, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 

αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη συναφθείσα 
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τον ΔΕΔΔΗΕ ή μολονότι 
μπορούν να διαχωριστούν από τη Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την 

ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάπτει συμπληρωματικές 
συμβάσεις με τον Ανάδοχο.  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες που του ανατίθενται κατά τα 
ανωτέρω με τις συμβατικές τιμές της αρχικής Σύμβασης, για όσες εργασίες υφίστανται 

τέτοιες, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες 
συμπληρωματικές συμβάσεις. 

 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική εργασία και 

εν γένει τροποποίηση, χωρίς έγγραφη εντολή του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος, εφόσον 

λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση 
και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν 
εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν 
υπάρχουν, αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 
3. Όλες οι μεταβολές, που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, αποτιμώνται με βάση τις 

τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά τη κρίση του 
ΔΕΔΔΗΕ, 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 και οι οποίες 

αποτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε μία 
συγκεκριμένη Εντολή Έργου, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, οι τιμές μπορεί να 
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους δείγματος της εργασίας, 

προκειμένου να μην απαιτείται η συνεχής επίβλεψή τους. 
Ο υπολογισμός των πραγματικών στοιχείων κόστους μίας εργασίας, περιλαμβάνει την 

καθαρή αμοιβή των συντελεστών κόστους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής 
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επιτόπου του έργου, υπολογιζόμενη με βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.  

Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον 
αναθεώρηση και ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου. 

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

 

4. Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω 
τρόπους καθορισμού νέας τιμής, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να 

εκτελεσθεί μια εργασία απολογιστικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 52 
του παρόντος.  

 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο μερών ο ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει τις τιμές που κατά 
τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 63 (Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος. 
 
6. 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 46 (Προθεσμίες) του παρόντος. 

 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 τμήματός του. 

 
 

Άρθρο 9 
 

Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 

 
1. Στην περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ ζητήσει, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων της 

παραγράφου 1 του Άρθρου 8 (Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου - 
Συμπληρωματικές Εργασίες) του παρόντος, αύξηση στις ποσότητες των εργασιών, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις 

συμβατικές τιμές μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, 
όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, μέσω Συμπληρωματικών 

Συμβάσεων ή Ανακεφαλαιωτικών (συγκριτικών) Πινάκων που υπέχουν θέση 
Συμπληρωματικής Σύμβασης, που συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 
Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων προαίρεσης του Άρθρου 6 του παρόντος, αύξηση 

του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται.  
 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30% 
του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

 
3. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 

και τιμές μονάδας της Σύμβασης και δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 
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4. Ανακεφαλαιωτικοί (Συγκριτικοί) Πίνακες 
 

4.1. Συγκριτικοί πίνακες συντάσσονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν κατά την 
κρίση της τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και από τις 

υπάρχουσες προβλέψεις επιβάλλουν μεταβολή του προϋπολογισμού της 
Εργολαβίας, όπως ισχύει κάθε φορά μετά από τυχόν τροποποιήσεις του που έχουν 
ήδη εγκριθεί. 

 
4.2. Οι Συγκριτικοί πίνακες συντάσσονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με βάση τις 

γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ και υπογράφονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό 
πρόσωπο και από τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
4.3. Στη συνέχεια, διαβιβάζονται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία με επιστολή, στην οποία 

αναφέρονται με λεπτομέρειες και αντίστοιχη αιτιολόγηση, οι λόγοι που οδήγησαν 
στην αναγκαιότητα αύξησης του συμβατικού τιμήματος της εργολαβίας. 

 

4.4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία στη συνέχεια φροντίζει για τις απαραίτητες εγκρίσεις, από 
τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ, η Προϊσταμένη Υπηρεσία 

γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση έγκρισης στον Ανάδοχο, τον οποίο και καλεί 
να προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5.2. του Άρθρου 10 του παρόντος. Η απόφαση έγκρισης 

γνωστοποιείται στη ΔΔ. Η εγγυητική επιστολή ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά της 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 10 του παρόντος. 

 
4.5. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ο συγκριτικός πίνακας υπογράφεται από τον 

Προϊστάμενο της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (Δ/ντή Περιφέρειας), επιδίδεται στον 

Ανάδοχο και ολοκληρώνεται η διαδικασία αύξησης του συμβατικού τιμήματος. 
Αντίγραφο του εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακα κοινοποιείται στη Διεύθυνση 

Δικτύου (ΔΔ). 
 

4.6. Ο υπογεγραμμένος και εγκεκριμένος, σύμφωνα με τα παραπάνω, συγκριτικός 

πίνακας υπέχει θέση συμπληρώματος σύμβασης και η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
μπορεί να προχωρήσει στην επίδοση εντολών εργασιών που αντιστοιχούν στην 
εγκεκριμένη αύξηση. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Εγγυήσεις 

 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων 

του, καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης 

και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, εκτέλεση και 
λειτουργία όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό, για τον 

οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Ανάδοχος 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 τον ΔΕΔΔΗΕ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και 
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ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τον ΔΕΔΔΗΕ, δε γνωστοποιήθηκαν 
στον Ανάδοχο. 

 
2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, ο ΔΕΔΔΗΕ 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη 
Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από τον ΔΕΔΔΗΕ οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, 
δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του ΔΕΔΔΗΕ από τα δικαιώματα αυτά. 

 
3. Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων 

του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι 
των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ τυχόν ευθύνεται ευθέως ή αναγωγικώς σύμφωνα με τους 
Ελληνικούς Νόμους για καταβολή προστίμων, ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων ή 

επιδικαζόμενων ποσών, λόγω της μη εκπλήρωσης των σχετικών 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, η οποία κατατίθεται από τον 

Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
γ. Από Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για την καλή χρήση και διαχείριση των 

υλικών που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενσωμάτωση στα 
έργα. 

 

4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
 

Στον Ανάδοχο γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επί του συνολικού 
ποσού κάθε πληρωμής, η οποία ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
πιστοποιούμενης αξίας των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης. 

Οι κρατήσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά 
ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή αναλήψεως κρατήσεων, σύμφωνα με το 

σχετικό τύπο, που περιλαμβάνεται στο Τεύχος “Υποδείγματα”. 
 
Οι κρατήσεις αυτές (υπό μορφή Εγγυητικών Επιστολών ή ρευστού) επιστρέφονται 

άτοκα, μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρακάτω παράγραφο 5.5 του παρόντος άρθρου. 

 
5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στον ΔΕΔΔΗΕ, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στο 

Τεύχος “Υποδείγματα”, που εκδίδεται με δαπάνες του, το ποσό της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς 
τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης και αντικαθιστά την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 

που βρίσκεται στα χέρια του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Σε εφαρμογή των παραπάνω ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε 
στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή με αριθμό…………………………………..…. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

που εξέδωσε ………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

για το ποσό των ………………………………………………….…….……………………………………… Ευρώ 
................................................................................................................... 

(…………………………€). 
 
5.2. Για οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης που αφορά σε αύξηση του Συμβατικού 

Τιμήματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

 

5.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω υπό 5.2. 
συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ 

δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

 
5.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ 

έναντι του Αναδόχου και ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 
καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω 

οποιασδήποτε απαίτησής της, που απορρέει από τη Σύμβαση. 
 
5.5. Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον φορέα που την εξέδωσε 
μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και την 

τελική λογιστική εκκαθάριση της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά του 
Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να 

καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.  
 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, περιορίζονται κατά ποσοστό 50% με την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου (του συνόλου της 
εργολαβίας) και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και τη λογιστική εκκαθάριση των 
εργασιών της σύμβασης.  

 
6. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για την καλή χρήση και διαχείριση των υλικών 

ΔΕΔΔΗΕ 

 
Επιπλέον, για την καλή χρήση και διαχείριση των υλικών που χορηγούνται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενσωμάτωση στα έργα ή βρίσκονται στα χέρια του από 
αποξηλώσεις υπαρχόντων δικτύων, καθώς και για τα εργαλεία ή μηχανήματα 
ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που του χορηγήθηκαν για προσωρινή χρήση, συμφωνείται να 

κατατεθεί από τον Ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ Εγγυητική Επιστολή, σύμφωνα με το 
σχετικό τύπο που περιλαμβάνεται στο τεύχος "Υποδείγματα". 

 



44 
 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα την Εγγυητική 
Επιστολή με αριθμό .......…………………..………………………………………….…………. που εξέδωσε 

……..………………………..………............................................................ για το ποσό των 
………………………..………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
… ………………………………………………………… Ευρώ (…………..………………………€), που 
αντιστοιχεί στο 50% του μέγιστου χρεωστικού υπόλοιπου της αξίας των εις χείρας του 

υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ. 
Το μέγιστο χρεωστικό υπόλοιπο των υλικών για την παρούσα Εργολαβία, 

ορίζεται στο ποσό των ………………………………..……………………………………… 
Ευρώ (…………….€) 
Οι μεταβολές του ύψους της Εγγυητικής αυτής Επιστολής και οι προϋποθέσεις 

επιστροφής ή κατάπτωσής της καθορίζονται στο Άρθρο 40 (Διακίνηση και Λογιστική 
Παρακολούθηση των υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ) και στο Άρθρο 41 (Εκκαθάριση 

Εργολαβίας από άποψη Υλικών) του παρόντος. 
Η εγγύηση αυτή αφορά τα παρεχόμενα από το ΔΕΔΔΗΕ υλικά, σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 40 (Διακίνηση και Λογιστική Παρακολούθηση 

των υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ) του παρόντος.  
 

7. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕΔΕ ή από αναγνωρισμένα πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη - 

μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) 
και δύνανται να εκδίδουν τέτοιες κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί επίσης να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 

 
8. Ο ΔΕΔΔΗΕ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η 

πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υποβάλλεται 
μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 
9. Η επιστροφή όλων των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης θα 

γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου προς την Προϊσταμένη Υπηρεσία, η 

οποία θα εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, εφόσον δεν υφίσταται 
λόγος παρακράτησής τους. 

Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται µε συστημένη επιστολή της Προϊσταμένης 
Υπηρεσίας προς το φορέα που τις εξέδωσε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στο 
τελευταίο εδάφιο του σώματος της εγγυητικής επιστολής. 

Η συγκεκριμένη επιστολή κοινοποιείται στην αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στη ∆∆ 
και στη ΔΟΛ. 
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Άρθρο 11 
 

Σχέδια και Οδηγίες 
 

1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Προδιαγραφές υλικών και 
Τεχνικές Οδηγίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.  

Όλα τα παραπάνω, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση, θεωρούνται ως 
ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον 
αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τα παραπάνω Σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο 
δε Εντεταλμένος Μηχανικός ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίησή τους (π.χ. στο 

Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων, οι οποίες θα επισημανθούν 
εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ημέρου, να τις καλύψει. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω τεύχη, όσες τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες και να αποφασίζει κατά τη κρίση της 

τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, είτε μεταξύ των 
παραπάνω Προδιαγραφών, είτε μεταξύ αυτών και των Συμβατικών Τευχών και 

παραρτημάτων της Σύμβασης. 
 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης, 
ειδικότερα σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια 
κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια 

κατασκευής, εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και δεν 
είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». 
Αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη ανακοίνωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς τον 

Ανάδοχο, το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, που υπογράφει στα σχέδια με την ένδειξη 
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» είναι ο Εντεταλμένος Μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
3. Τα σχέδια της κατασκευαστικής Μελέτης παραδίδονται στον Ανάδοχο με τον 

κατασκευαστικό φάκελο κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών (αυτοτελούς τμήματος 

έργου) όταν του επιδίδονται οι εργασίες αυτές για εκτέλεση, σύμφωνα με το Άρθρο 
28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος. 

Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται 
διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο 
1, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 

 
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια, τα σχέδια που του 

χορηγεί ο Εντεταλμένος Μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ και θεωρείται ότι τα αποδέχεται 
πλήρως αν δεν διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ή αν η προθεσμία 

έναρξης εργασιών είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες, αμέσως μετά την παραλαβή 
των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών της υπόψη 

εντολής. Στις ίδιες προθεσμίες πρέπει να ζητά ο Ανάδοχος από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και τα σχέδια, που τυχόν δεν του παραδόθηκαν κατά την επίδοση της 
υπόψη εντολής και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
5. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης 

ανήκουν και είναι ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ και φυλάσσονται από τις αρμόδιες 
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Υπηρεσίες της. Ο ΔΕΔΔΗΕ φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με αντίγραφα των 
σχεδίων αυτών, τα οποία μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος 

μπορεί με έγγραφη αίτηση του, να ζητά από τον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν σχέδια ή οδηγίες που 
είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
6. Αντίγραφο καθενός εκ των παραπάνω κατασκευαστικών σχεδίων που χορηγούνται 

στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον 

τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγμή διαθέσιμο 
για χρησιμοποίηση από τον Εντεταλμένο Μηχανικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
7. Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το 
σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου και ο 

Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι 
απαραίτητο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε 
εγκαίρως. 

 
8. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε 

τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 
σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει 
οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει 
εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια, που του 

είχαν δοθεί. 
 

9. Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρέχει 
εγγράφως στον Ανάδοχο, όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει 
αναγκαία, με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και 

ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και 
οδηγίες. 
 
Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 

έργων.  

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σχετική καταχώρηση στο 

ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του 
ΔΕΔΔΗΕ ή κατ’ εξουσιοδότησή του όργανο της επίβλεψης τότε ο Εντεταλμένος 

Μηχανικός οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για 
την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση.  

Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του Εντεταλμένου 

Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει 
εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή του μέχρι τη λήψη της εντολής της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

10. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 

φαίνεται στα Σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών, που υπάρχουν στα σχέδια ή στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην 
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Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και 
χωρίς καθυστέρηση. 

 
11. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, 
και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.  

 
12. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα σχέδια, 

προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, τη διαφωνία του αυτή και να εκθέτει 

ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 
 

 Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιμένει 
εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των 
οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε 

σχέση με την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς. 

 
13. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές 

δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση, η οποία δε θα έχει την 
έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

14. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
μελέτες και σχέδια που αφορούν στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και στα αναγκαία 

βοηθητικά έργα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 35 (Εργοτάξια και λοιπές 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου) και 44 (Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, 
γεφυρών) του παρόντος. 

 
15. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε 

ανεξάρτητο τμήμα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ώστε αυτό να απεικονίζει το τελικά κατασκευασμένο 
δίκτυο ενημερωμένο με τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγιναν κατά 

την εκτέλεση κάθε εντολής και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών της εντολής και σε κάθε 

παραλαβή για χρήση ανεξάρτητου τμήματος έργου (εντολής). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα σχέδια "όπως κατασκευάσθηκε" σε έντυπη 
μορφή και σε ψηφιακή μορφή (AUTOCAD). Στα σχέδια σε ψηφιακή μορφή, οι θέσεις 

των στύλων και οι οδεύσεις των καλωδίων θα αποτυπώνονται με ακρίβεια καλύτερη 
του μέτρου. Στα σχέδια θα αποτυπώνονται και οι απαραίτητες εξασφαλίσεις για τα 

υπόψη δίκτυα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει οδηγίες που τυχόν θα δοθούν από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την ψηφιακή αποτύπωση (έκδοση του AUTOCAD που θα 

χρησιμοποιηθεί, τρόπος καταχώρησης των περιγραφικών στοιχείων των σχεδίων π.χ. 
τυποποιημένες κατασκευές, είδος – κατηγορία στύλων κ.λπ.). 

Για την ψηφιακή αποτύπωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης. 
Στο έντυπο σχέδιο "όπως κατασκευάσθηκε" τίθεται σφραγίδα, η οποία αναγράφει:  

 

"Το παρόν σχέδιο απεικονίζει το δίκτυο, όπως αυτό εκτελέσθηκε από τον Ανάδοχο  
Ημερομηνία ........................ 

Ο Επιβλέπων Μηχ/κός ................................" 
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Αντίγραφο του ενημερωμένου κατασκευαστικού σχεδίου δίνεται στον αρμόδιο Τομέα 

Μελετών, για να ενημερώσει το αντίστοιχο σχέδιο, που βρίσκεται σε αυτόν. 
 

Η υποβολή σχεδίων "όπως κατασκευάσθηκε" αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
να θεωρηθούν οι Εντολές Έργων αποπερατωμένες. 

 

 
Άρθρο 12 

 
Μελέτες 

 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη, η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 
τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο. 

 
 
 

Άρθρο 13 
 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 
 

 
1.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί που αναφέρονται στον 

τρόπο κατασκευής του Έργου και στην ποιότητά του, στον τρόπο σύνθεσης και 

επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής του Έργου 
αναφέρονται στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.   

Από τα Πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης. 

 

2. Όλα τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης Πρότυπα, Κανονισμοί και 
Προδιαγραφές, θεωρούνται ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για 
το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από αυτά, ο δε Εντεταλμένος 
Μηχανικός ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίησή τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του 

Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων, οι οποίες θα επισημανθούν εγγράφως, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών να καλύψει τις 

ελλείψεις αυτές. 
 

3. Ειδικότερα τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί, με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες 

είναι: 
 

3.1.Κανονισμοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας-ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ-Β’ 608) και των τροποποιήσεων 
και συμπληρώσεών τους (ΦΕΚ-Β’ 476/25.07.1969, ΦΕΚ-Β’ 829/19.12.1969, ΦΕΚ-Β’ 

687/24.08.1971), Ν. 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ Α’ 189. 
 

3.2.Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και 
γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 14 
 

Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της Επιβλέπουσας 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 πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και της 
κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

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 δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2. Οι Εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής, αφορούν μία ή 
περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες, όπως φαίνεται στον τίτλο τους και όπως 

αναφέρεται στο Άρθρο 4 του παρόντος. 
 

Τα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 
Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται ειδικότερα ως εξής: 

 

2.1. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά μία μόνο 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στον Προϊστάμενο αυτής, ως 

Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
2.2. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά δύο ή 

περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, ισχύουν τα παρακάτω: 
 

2.2.1. Η παρακολούθηση των εργασιών μπορεί να γίνεται από κάθε Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία χωριστά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις σχετικές 
οδηγίες Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αυτής. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται σε κάθε 

Προϊστάμενο Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωριστά, ανάλογα με την περιοχή 
αρμοδιότητάς του, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Περιφέρειας 

(Προϊσταμένη Υπηρεσία). 
 
2.2.2. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μπορεί η Διεύθυνση Περιφέρειας (Προϊσταμένη 

Υπηρεσία) να ορίσει και να γνωρίσει στον Ανάδοχο αρμόδιο όργανό της που θα 
συντονίζει τις ενέργειες των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών που αφορούν στην ίδια 

Εργολαβία. 
 
2.2.3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται, είτε 

από κοινού από τους Προϊσταμένους των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, 
στα όρια των οποίων εκτείνεται η Εργολαβία, είτε από όργανο του ΔΕΔΔΗΕ που 

θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο από το Διευθυντή της Περιφέρειας 
(Προϊσταμένη Υπηρεσία) μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

2.3. Στην περίπτωση επιλογής από τον ΔΕΔΔΗΕ των παραπάνω περιπτώσεων 2.2.2, ή 
2.2.3. θα γίνει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας προς 
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τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 

 
3. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο Διευθυντή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η 

αντίστοιχη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ως Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
 
4. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, 

ορίζει τον Μηχανικό ή τους Μηχανικούς, που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς 
του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής Εντεταλμένοι Μηχανικοί του ΔΕΔΔΗΕ . 

Επίσης ορίζει την ομάδα επίβλεψης, που βοηθά τον Εντεταλμένο Μηχανικό 
αποτελούμενη από τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την 
επίβλεψη, καθώς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης και προσδιορίζει τα καθήκοντα 

τους, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην απόφαση ορισμού, ιδίως σε ό,τι 
αφορά στην παραλαβή εγγράφων, στις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και 

στοιχείων, καθώς και στην παραλαβή των αφανών εργασιών. 
 

5. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου.   
Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού 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.  

Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως την ολική ή 
δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των 
εργασιών του Αναδόχου.   

 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 

προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.  
 

6. Σε όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς τον ΔΕΔΔΗΕ, είναι 
υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές 
εργασίες Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
7. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς 

τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τρίτα πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και 
ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

 
8. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και 

τις δικαιοδοσίες των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές 
της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της, όπως αυτοί 
κάθε φορά ισχύουν. 

 
9.H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης ή ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων αυτών δεν περιορίζει σε 
καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
Νομοθεσίας και της Σύμβασης. 

 
Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ και όλα τα όργανα αυτού που έχουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα 

σε σχέση με τη Σύμβαση, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί της, δεν 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 
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που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά 
την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 15 
 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του καθώς και την 

έδρα και τα στοιχεία του αντικλήτου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, την, τυχόν, αλλαγή της έδρας του ιδίου καθώς και του αντικλήτου. 

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των 
εγγράφων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.  

 
Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. 

Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, 
εφόσον κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του Αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 
της υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή 
της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως 
γίνονται στον αντίκλητο.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που 

απευθύνονται προς τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως 
στην απαίτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος 
με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα στελεχωμένο Γραφείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην πόλη ή τις πόλεις που καθορίζονται 
στο Άρθρο 4 του παρόντος, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του.  

 
3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

με εργοταξιακή πείρα (παντός είδους τεχνικών έργων) τουλάχιστον ενός (1) 
έτους, 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 στο πλαίσιο της 
Σύμβασης. 

 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο 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. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης 
αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας, καθώς και την κατά Νόμο άδεια 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 
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4. Στην περίπτωση κατά την οποία στον ίδιο Ανάδοχο έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
περισσότερων της μίας Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, τότε αυτός 

είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ιδιαίτερο Επιβλέποντα Μηχανικό για κάθε Σύμβαση.  
Στις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής που αφορούν σε περισσότερες 

από μία διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται στον ορισμό 
διαφορετικού Επιβλέποντα Μηχανικού ανά διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ  
Σημειώνεται ότι, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Επιβλέπων Μηχανικός επιτρέπεται 

να είναι υπεύθυνος σε μία και μόνον εργολαβία δικτύων Διανομής.  
 

5. Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από 
τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποι-
ούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων καθώς επίσης 

για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", όπως 

ισχύει, την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει για την αποφυγή 
ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο 
προσωπικό του Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση 

των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο 
Επιβλέπων Μηχανικός του. Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι ομοίως υπεύθυνος για την 

τήρηση της κάθε είδους περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων, ως και για την τήρηση της σχετικής με το Έργο πολεοδομικής 

νομοθεσίας. 
 
6. Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι, με βάση την παρούσα Σύμβαση, εξουσιοδοτημένος, να 

ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία του Έργου σε σχέση με όλα 
τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεσή του περιλαμβανομένης και της 

εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 
Έργων. 

 

Επίσης είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του 
Αναδόχου στις σχέσεις του με τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ μέρους του 

Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα.  
 
7. Ο Επιβλέπων Μηχανικός υποχρεούται να έχει την έδρα του μέσα στα όρια της 

γεωγραφικής περιοχής που αφορά η Εργολαβία ή στον τόπο που είναι 
εγκατεστημένο το Γραφείο εργοταξίου του Αναδόχου, προκειμένου για τις 

Εργολαβίες της ΔΠΑ, να ευρίσκεται δε στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα της 
Σύμβασης, όλες τις ημέρες που εκτελείται εργασία. Υποχρεούται επίσης σε 
συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) φορές την 

εβδομάδα, διαφορετικά επιβάλλεται στον Ανάδοχο η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της 
παραγράφου Γ.2. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

Η συνεργασία του Επιβλέποντα Μηχανικού με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
πιστοποιείται με την υπογραφή του, επί ειδικού βιβλίου-ημερολογίου που τηρείται με 
ευθύνη του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και 

λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω 
Επιβλέποντα Μηχανικού του.  

 

9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέποντα Μηχανικού τις αρμοδιότητες, 
ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. Ο 

Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα 
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υπόκειται επίσης στην έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων Μηχανικός του 
Αναδόχου. 

 Ο Αναπληρωτής αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει 
ο Επιβλέπων Μηχανικός υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα ο ΔΕΔΔΗΕ 

με ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα Μηχανικού του. Η ειδοποίηση θα 
συνοδεύεται από Δήλωση του Αναπληρωτή, ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του 
Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση.  

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

Μηχανικού του Αναδόχου με κατάθεση στην Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ), η οποία είναι 
η αρμόδια Διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ, κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει 

ο δε Επιβλέπων Μηχανικός αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της 
επίβλεψης των εργασιών, που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα 

τεύχη της Σύμβασης. 
 

Υποβάλλονται επίσης  

α) πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό 
Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και νόμιμα επικυρωμένα 

αντίγραφα του πτυχίου του και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχει και 
την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει). 
 
β) Βεβαίωση ή βεβαιώσεις από τις οποίες θα προκύπτει η εμπειρία του που θα 

καλύπτει τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου 3. 
Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί Επιβλέπων Μηχανικός 

να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Επίσης εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί τον ορισμό Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού 

σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 9, καταθέτει στην Προϊσταμένη Υπηρεσία 
την Υπεύθυνη Δήλωση του Τεύχους «Υποδείγματα», καθώς και τα δικαιολογητικά 

της παραπάνω παραγράφου 3 και των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας 
παραγράφου. 

 

11. Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ του υπόψη Μηχανικού, ο Ανάδοχος 
πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς τον ΔΕΔΔΗΕ όλες τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του 
προτεινόμενου Μηχανικού, όπως αυτά αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 3 
και 10. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα 

Μηχανικό από τον Ανάδοχο, εάν, κατά την ελεύθερη κρίση του, αυτός δεν έχει τα 
ανάλογα προσόντα και την απαιτούμενη πείρα ή αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο 

ακατάλληλος ν' αναλάβει τη θέση αυτή. 
 
12. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από την έγγραφη 
ειδοποίηση. 

 

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. 
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Η αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου γίνεται με έγκριση της 
Προϊσταμένης Υπηρεσίας μετά την συναίνεση της Διεύθυνσης Δικτύου (ΔΔ). Για την 

αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, το σύνολο 
των εγγράφων των παραπάνω παρ. 3 και 10 τα οποία κοινοποιούνται στην 

Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ). 
Η ΔΔ, ελέγχει αν ο υπόψη Μηχανικός δεν είναι ορισμένος σε άλλη, εν εξελίξει, 
εργολαβία δικτύων Διανομής καθώς και τη μη συνδρομή οποιουδήποτε κωλύματος 

ορισμού του και γνωστοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου της μαζί με σχετική γνώμη 
στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, ώστε αυτή να εγκρίνει την αντικατάσταση. 

 
13.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 του ΔΕΔΔΗΕ 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 του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου. 

 

14. Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στον ΔΕΔΔΗΕ τα ονόματα των μελών του 

προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν 
αντ' αυτού τις οδηγίες και εντολές του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
15. Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, κ.λπ., σε 

όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με τον ΔΕΔΔΗΕ 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 
του ΔΕΔΔΗΕ και του Ανάδοχου. 

 

 
Άρθρο 16 

 
Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται: 

 
 Σύμβαση 87 της ΔΟΕ, περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστι- 

κού δικαιώματος 
 Σύμβαση 98 της ΔΟΕ, περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγμα-

τεύσεων 

 Σύμβαση 29 της ΔΟΕ, σχετικά με την αναγκαστική εργασία 
 Σύμβαση 105 της ΔΟΕ, σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας 

 Σύμβαση 138 της ΔΟΕ, για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης 
 Σύμβαση 111 της ΔΟΕ, για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση) 
 Σύμβαση 100 της ΔΟΕ, σχετικά με την ίση αμοιβή 

 Σύμβαση 182 της ΔΟΕ, σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας 
 Σύμβαση της Βιέννης, για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο 

του Μόντρεαλ, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
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 Σύμβαση της Βασιλείας, για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 
αποβλήτων και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας) 

 Σύμβαση της Στοκχόλμης, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (σύμβαση της 
Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ) 

 Σύμβαση, σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά 
ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο 
(ΙΙΝΕΡ/ΡΑΟ) (σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά 

περιφερειακά πρωτόκολλα. 
 

 
Άρθρο 17 

 

Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 
 

1. O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώς και 
το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους κανόνες 
της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και 

τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 
O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά προς 

τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και 
Αστυνομικές διατάξεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών με την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων), 
έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές 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 του ΔΕΔΔΗΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ). 

 
Επίσης πρέπει να : 

 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες, όσον αφορά στις εργασίες και σε όλο 
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και σε τρίτους. 

β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους 
παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερόμενων 
στο Άρθρο 18 (Έκδοση απαιτούμενων αδειών) του παρόντος. 

γ. ενημερώνουν αμέσως τον ΔΕΔΔΗΕ και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε 

οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΔΕΔΔΗΕ). 
δ. αναφέρουν στον ΔΕΔΔΗΕ οποιαδήποτε ζημιά του Έργου. 
ε. ανακοινώνουν στον ΔΕΔΔΗΕ 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. Ο Ανάδοχος ειδικά κατά τη διενέργεια εκσκαφών σε κοινόχρηστους χώρους, πρασιές 

κ.λπ. και επιπλέον των γενικών υποχρεώσεών του, οφείλει να συμμορφώνεται 

πλήρως προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως και 16 των εισαγωγικών 
παρατηρήσεων του κεφαλαίου των υπογείων καλωδίων του Τεύχους 3 (Τιμολόγιο).  

 
Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο μελέτης που δίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, δεν 
τον απαλλάσσει από την αποκλειστική του ευθύνη, σε περίπτωση που κατά την 

εκσκαφή λάκκων, χανδάκων, ορυγμάτων κ.λπ., προξενήσει ζημιά σε ιδιοκτησίες 
τρίτων ή εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων Οργανισμών, η οποία (ευθύνη του) 
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ισχύει ακέραια και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές δεν επισημαίνονται 
στο σχέδιο της μελέτης. 

 
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 
λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
4. Ευθύνες υλικών ζημιών σε ακίνητα ή κινητά πράγματα κυριότητας τρίτων 

 
4.1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται, μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, για οποιαδήποτε 

υλική ζημία σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που θα προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω παραλείψεων του Αναδόχου κατά 

την εκτέλεση του Έργου. 
 
4.2. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες (π.χ. 
κτίσματα, δρόμους, δέντρα, οποιεσδήποτε καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και σε 

εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων Οργανισμών, επιδεικνύοντας για το σκοπό 
αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. 

 
4.3. Σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να 

υποβάλλει έγγραφη δήλωση στον ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια να προσκομίσει εντός 

τακτής προθεσμίας, πλήρη απόδειξη για την αποκατάσταση ζημιάς ή την 
αποζημίωση του ζημιωθέντος, με την οποία απαλλάσσεται ο ΔΕΔΔΗΕ κάθε 

περαιτέρω ευθύνης. 
 
4.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει κατά τις ορισμένες τακτές ημερομηνίες από 

τον ΔΕΔΔΗΕ έκθεση, που να περιέχει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου σε ιδιοκτησίες τρίτων ή του ΔΕΔΔΗΕ, τη θέση, την αιτία και 

την έκταση της κάθε ζημιάς καθώς και τους αναφερόμενους σαν ζημιωθέντες 
ιδιοκτήτες. 

 

4.5. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται 
σ' αυτόν από τον ΔΕΔΔΗΕ για διακανονισμό και αυτός υποχρεούται το συντομότερο 

δυνατό και το πολύ μέσα σ' ένα (1) μήνα, είτε να τις εξοφλήσει και να υποβάλλει 
στον ΔΕΔΔΗΕ σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις, είτε, εφόσον δεν αποδέχεται την 
ευθύνη για τις ζημιές, να ανακοινώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως 

την άρνησή του προς τους ενδιαφερομένους, κοινοποιώντας τις σχετικές επιστολές 
του και στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Αν η παραπάνω ταχθείσα προς τον Ανάδοχο προθεσμία περάσει άπρακτη, ο 
ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει την, κατά τη δικαία κρίση της, αποζημίωση προς το 

ζημιωθέντα και χρεώνει τον Ανάδοχο με τη σχετική δαπάνη. 
 

4.6.1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και 
επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τότε 
ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί από το λαμβάνειν του Αναδόχου το ποσόν που ζητάει ο 

ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον 
επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα.  



57 
 

Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να καλύψει την παραπάνω απαίτηση 
προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ για ποσόν όσο η 

ανωτέρω παρακράτηση. 
Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, γίνεται συμψηφισμός με βάση το ποσόν 

που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά 
αποδίδεται το ποσόν που παρακρατήθηκε, ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. 

 

4.6.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός έχει οποιαδήποτε ευθύνη 
αποζημίωσης και ο ιδιώτης δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης 

της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, είτε απαλλακτικές 
αποδείξεις από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον 
αποζημίωσε, είτε εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτησή του 

ζημιωθέντος προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό 
που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 

υπερημερίας), καθώς και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει 

αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση 
Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κ.λπ. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω 

(παρακράτηση ή εγγυητική επιστολή) χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά 
του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
4.7. Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο χωρίς 

άλλο, υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή 

που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν αυτή διαφορετικά θα βάρυνε τον 
ΔΕΔΔΗΕ, εφαρμοζομένων ανάλογα σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του 

παρόντος Άρθρου. 
 
4.8. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να προβάλει 

οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής του ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως δε να 
αμφισβητεί την έκταση ζημιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν, καθώς και 

τα απαιτούμενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. 
 
4.9. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από οποιοδήποτε 

τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο 
που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, υποχρεούται ακόμα και μετά την οριστική παραλαβή και 

εκκαθάριση της εργολαβίας, να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε δίκη - υπέρ 
του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του ΔΕΔΔΗΕ 
ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος 

διάδικος, να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό που τυχόν επιδικαστεί υπέρ 
τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να 

αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ. Η 
παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του 
ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο.  

 
4.10.Τέλος επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Ανάδοχο 

των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη 
διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει 
με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 

προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 
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5. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 
 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και έναντι του δικού 
του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά ή ηθική βλάβη ή 

αποκατάσταση ψυχική οδύνης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, οι σωματικές 
βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 
β. έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για κάθε είδους αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ή ηθική 

βλάβη ή αποκατάσταση ψυχική οδύνης, που ο ΔΕΔΔΗΕ θα κληθεί να καταβάλει, ή 
για ζημίες ή ηθική βλάβη που ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 

 
6. Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο 
ή στους εκπροσώπους του και Υπεργολάβους του ή άλλους Βοηθούς Εκπληρώσεως ή 

προστηθέντες του ή/και σε ελαττώματα του Έργου. 
 

7. Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία αξίωση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει 
οποιαδήποτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή να μη θεωρήσει τον 
ΔΕΔΔΗΕ ή τους συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για 

οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή του Έργου, 
καθώς επίσης δεν έχει καμία αξίωση και 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. 

 

8. 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 
ποινική, έναντι του ΔΕΔΔΗΕ και κάθε τρίτου. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση του 

ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά 
του ΔΕΔΔΗΕ ή/και του προσωπικού της, για λόγους που ανάγονται σε ενέργειες ή 

παραλείψεις του Αναδόχου (ή των Υπεργολάβων του). Οι δαπάνες αυτές θα 
επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι οι ως 
άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου (ή 

των Υπεργολάβων του). 
 

9. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση του ΔΕΔΔΗΕ, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξανόμενου 
με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης, καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους. 
 

Οι ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση δε θα υπερβαίνουν το 50% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξανόμενου με 
το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης 

καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.   
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Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για 
τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και αποθετικές ζημίες. 

 
 

Άρθρο 18 
 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

 
1. Προκειμένου για εργασίες επί υπογείου δικτύου που απαιτούν άδειες εκσκαφής από 

το αρμόδιο Υπουργείο, Δήμο ή Περιφέρεια, τις άδειες αυτές θα εκδίδει με φροντίδα 
και δαπάνη της ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγκαιρα τον 
ΔΕΔΔΗΕ για την ανάγκη έκδοσης των αδειών αυτών, να παρέχει κάθε 

συμπαράσταση που θα του ζητηθεί για την έκδοσή τους και είναι αυτονόητο ότι είναι 
υπεύθυνος για την τήρηση των όρων με τους οποίους χορηγείται η άδεια αυτή, 

υπογράφοντας ο ίδιος ή και ο Επιβλέπων Μηχανικός του (όταν απαιτείται) τις 
σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται, χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή, 
εκτός εάν την προβλέπει η παρούσα Σύμβαση, στις διατάξεις του Ν. 999/79, ως 

ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του νόμου 
αυτού, σχετικά με την εκτέλεση των εντολών εργασιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις καθοριζόμενες, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, προθεσμίες εκτέλεσης διαφόρων εντολών εργασιών ή 
τμημάτων τους, να συντονίζει τις εργασίες του με τις εργασίες των άλλων 

Οργανισμών και να επαναφέρει τα οδικά στοιχεία με έντεχνο τρόπο. Σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου, θα 

τον επιβαρύνουν, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρούσας Σύμβασης 
και τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία μπορεί να καθοριστούν με βάση τα 
προαναφερόμενα Διατάγματα, καθώς και αυτά, που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

τυχόν επιβληθούν σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία, για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και κατ’ 
απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας), απαιτείται η 
απασχόληση στο έργο, εξειδικευμένου προσωπικού που υποδεικνύεται από αυτήν, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως, χωρίς να έχει δικαίωμα 
πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης για την αιτία αυτή. 

 
4. Επίσης σε περίπτωση κατά την οποία, για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και 

κατ’ απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης προσωρινής 

σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών επί οδού, αυτή 
εκπονείται από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να έχει δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής ή 

αποζημίωσης για την αιτία αυτή. 
 

 

Άρθρο 19 
 

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 
 
1. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ο ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια 



60 
 

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. 
 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 288, 300 και 388 του Αστικού Κώδικα 
ή/και των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη 

κ.λπ. 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 ή στην αναθεώρηση ή τροποποίηση ή κατάργηση ή μη εφαρμογή 

οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 
μεταβολών συνθηκών, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των 

συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
 
 

Άρθρο 20 
 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις κείμενες 
και σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος Νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με τα 
ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 
 Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

 
 Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.  
 

 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την 

προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας. 
 
 Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 

προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

 
 Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τις σχετικές με την προστασία του 

περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις 

σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων. 
 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 
είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 
ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών 

εκτέλεσης του Έργου. 
 

2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στον χώρο του Έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 

υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή 
της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κλπ.).  
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Άρθρο 21 

 
Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

 
1. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, για την εφαρμογή 

της Νομοθεσίας, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επίσης ο 

Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με όλες τις κείμενες και σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια διατάξεις της 

Νομοθεσίας, για τις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους συμβατικούς όρους ή 
με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του 
Έργου. Συμφωνεί ρητά και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη μελέτη και 

την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας, τόσο για τους απασχολούμενους 
στην κατασκευή του Έργου όσο και για τους Τρίτους. 

 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 

αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ-
ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 

27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών, κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την 

ασφάλεια και υγεία στην εργασία από τους Υπεργολάβους του. Ο Τεχνικός 
Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία) 
του Αναδόχου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Υπεργολάβους του για την 

απασχόλησή τους σε εργασίες της Σύμβασης. 
 

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. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί, με ευθύνη του, κάθε σχετική 
μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική 

ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 
παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων και για την καταβολή των 

σχετικών αποζημιώσεων.  

6. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία, αφορούν: 
 

 Την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με την Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία, την πυρασφάλεια κλπ., καθώς επίσης και των σχετικών 
διατάξεων, που ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.  

 
 Τον ορισμό του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας (εφόσον 

υποχρεούται από την νομοθεσία), την τήρηση του Βιβλίου Ατυχημάτων, του 
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Βιβλίου Υποδείξεων & Παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφαλείας, την ενημέρωση των 
αρχών για τα ατυχήματα του προσωπικού του και την κοινοποίησή τους στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 Επιπλέον τη διαβίβαση στα ΚΕΠΕΚ της «εκ των προτέρων Γνωστοποίησης», εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 305/96. 
 
 Την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση, και αναπροσαρμογή - εφόσον 

απαιτηθεί - Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ) για το υπό εκτέλεση Έργο. 

 
 Την απαγόρευση χρήσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 
 

 Την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν 
στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (MaterialsSafetyDataSheets), και 

την τήρηση κατά την εργασία με αυτές όλων των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει 
η νομοθεσία. 

 

 Την εκπόνηση, μέχρι την Οριστική Παραλαβή, Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού 
Κινδύνου (ΓΕΕΚ) για την λειτουργία – εκμετάλλευση του υπό εκτέλεση έργου, η 

οποία θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των σχετικών κινδύνων, τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται, τα προτεινόμενα προς χρήση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), και τυχόν άλλους προς εφαρμογή κανόνες για την Υγεία και 
Ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

 Τον ορισμό, σε περίπτωση εργασίας πολλών συνεργείων δικών του ή υπεργολάβων 
του, Συντονιστή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 
 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία τυχόν 

εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης και για την ασφαλή εργασία τυχόν 

συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων Αναδόχων της που βρίσκονται στην περιοχή του 
Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 
είναι περιοριστικός και ότι δε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 

ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του. 
 

7. Σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας και συνεργείων άλλων Αναδόχων ή/και 
συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, την ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
θα έχει ο ΔΕΔΔΗΕ, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 

Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το προσωπικό του 
Αναδόχου να τηρεί απαρέγκλιτα. 

 
8. Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών, εκπρόσωπος του Αναδόχου θα ενημερώνεται 

από εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, και ότι 

αντίστοιχες συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται περιοδικά κατά την κρίση του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
9. Ο ΔΕΔΔΗΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσουν στην αντίληψη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παραλείψεις οι οποίες 

αφορούν στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα. Πιο συγκεκριμένα για μη τήρηση των κανόνων της 

επιστήμης και της τέχνης (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και μη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων 
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εργασίας και εξοπλισμού, επιβάλλεται η ποινική ρήτρα της παραγράφου Γ 10 του 
Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

 
10. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών 

του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να 
καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 

προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  
 

 
Άρθρο 22 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου και προσωπικού του για την ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Ο Ανάδοχος και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του, ως εξωτερικός συνεργάτης του 
ΔΕΔΔΗΕ έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ: 

 

1. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας 
και διαθεσιμότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών και συστημάτων, στα οποία του 

έχει χορηγηθεί άδεια πρόσβασης ή δικαίωμα χρήσης. 
 

2. Αναφέρει αμέσως γεγονότα και περιστατικά, που σχετίζονται με την ασφάλεια 

πληροφοριακών συστημάτων και σχετικές παραβιάσεις, στα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, με 
τα οποία συνεργάζεται άμεσα. 

3. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φυσική προστασία των επιχειρησιακών 
πληροφοριακών αγαθών και των συστημάτων, στα οποία του έχει δοθεί άδεια 
πρόσβασης ή δικαίωμα χρήσης. 

 
4. Ενημερώνει άμεσα τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, με τα οποία συνεργάζεται, όταν υπάρχει 

οποιαδήποτε αλλαγή στις ανάγκες πρόσβασής του σε πληροφορίες ή συστήματα (π.χ. 
όταν απαιτείται πρόσβαση σε επιπλέον συστήματα ή εφαρμογές, όταν δεν απαιτείται 
πλέον καθόλου πρόσβαση ή όταν απαιτείται υψηλότερο/χαμηλότερο επίπεδο 

πρόσβασης). 
 

5. Συμμορφώνεται με τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και τις 
σχετικές διαδικασίες και πρότυπα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και τους κανόνες, που πρέπει 
να τηρούνται για την δημιουργία κωδικών πρόσβασης και τα μέτρα, που πρέπει να 

λαμβάνονται από τους χρήστες για την προστασία τους, οι οποίοι προβλέπουν : 
 

5.1. Οι κωδικοί πρόσβασης θα αποτελούνται από τουλάχιστον έξι (6) αριθμητικούς 
χαρακτήρες. 

 

5.2. Θα επιβάλλεται από το διαχειριστή συστήματος υποχρεωτική αλλαγή όλων των 
κωδικών πρόσβασης με νέους, το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες. 

 
5.3. Ο κωδικός πρόσβασης που δίδεται από το διαχειριστή συστήματος σε κάθε χρήστη 

θα αλλάζει κατά την πρώτη πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα. 

 
5.4. Οι χρήστες θα αλλάζουν τον κωδικό πρόσβασής τους, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο. 
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5.5. Η πραγματοποίηση τριών διαδοχικών αποτυχημένων προσπαθειών πρόσβασης θα 

έχει σαν αποτέλεσμα το κλείδωμα του λογαριασμού του χρήστη. Στην περίπτωση 
αυτή ο χρήστης δε θα έχει δυνατότητα πρόσβασης, έως ότου ο λογαριασμός 

ενεργοποιηθεί ξανά και παραχωρηθεί νέος κωδικός πρόσβασης, από το διαχειριστή 
του συστήματος. 

 

5.6. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να είναι εύκολα προβλέψιμοι, είναι αυστηρά 
προσωπικοί και εμπιστευτικοί και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να κοινοποιούνται ή 

να αποκαλύπτονται σε άλλους και να αναγράφονται οπουδήποτε ή να 
αποθηκεύονται χωρίς κρυπτογράφηση. 

 

6. Διαδικασία διαχείρισης χρηστών Αναδόχου στην εφαρμογή «Γόρδιος» 
 

Για την ένταξη χρηστών στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται η κατάλληλη αίτηση 
που θα αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Εφαρμογής, που είναι ο ΔΔ/ΤΕΕΕΧ ο οποίος: 

 

 Καταγράφει απαιτήσεις πρόσβασης χρηστών 
 Διαβαθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες  

 Προσδιορίζει ρόλους και αρμοδιότητες χρηστών 
 Αποδίδει δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες (ένταξη, διαγραφή, μεταβολή) 

 Καθορίζει τη διαδικασία με την οποία υποβάλλονται και εγκρίνονται οι αιτήσεις 
χρηστών, που είναι το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας. 
 

Η διαδικασία διαχείρισης των χρηστών της επιχειρησιακής εφαρμογής περιλαμβάνει τα 
παρακάτω βήματα: 

 
ΒΗΜΑ 1ο: Για κάθε χρήστη που απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή δηλαδή εισαγωγή, ή 

διαγραφή στην εφαρμογή, συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη στο Τεύχος 

«Υποδείγματα» της Σύμβασης αίτηση, προκειμένου να του δοθεί ο ρόλος 
καταχώρησης των επιμετρήσεων εργασιών στο πληροφοριακό σύστημα 

«Γόρδιος». 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται αίτηση πρόσβασης για 
χρήστη Αναδόχου σε σύμβαση-εργολαβία (ΣΕΕ) νέας διακήρυξης στο Γόρδιο.  

Η αίτηση θα συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο, θα φέρει την υπογραφή 
και τη σφραγίδα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία για έγκριση από τον Προϊστάμενό της. 
 

ΒΗΜΑ 2ο: Η αίτηση θα πρωτοκολλείται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και κατόπιν θα 

αποστέλλεται στον ΔΔ/ΤΕΕΕΧ, είτε με FAX στο 210-9090839, είτε με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένη αίτηση).  

 
ΒΗΜΑ 3ο: Ο ΔΔ/ΤΕΕΕΧ υλοποιεί το αίτημα και ειδοποιεί το χρήστη για τον τρόπο 

πρόσβασής του στην εφαρμογή «ΓΟΡΔΙΟΣ». 

 
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση δυνατότητας 

πρόσβασης καταχώρησης των επιμετρήσεων εργασιών στο πληροφοριακό 
σύστημα «Γόρδιος» από το προσωπικό του Αναδόχου, είναι η κοινοποίηση του 
εγκεκριμένου Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αναδόχου, με τα συνημμένα του, 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην Προϊσταμένη Υπηρεσία και τη ΔΔ.  
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Άρθρο 23 
 

Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων 
 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για 
την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με 

την παρούσα Σύμβαση. 
 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το προβλεπόμενο 

έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 
 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, το Κοινοπρακτικό με αριθμό επικύρωσης 
………………… (Δ.Ο.Υ. ……………….), σύμφωνα με το οποίο η Εργοληπτική Επιχείρηση 
………………………………………..………………………………………….…… συμμετέχει στην Κοινοπραξία 

με ποσοστό ………………….……………………….επί τοις εκατό (……%) και η Εργοληπτική 
Επιχείρηση ………………………………………………..……………………………..………… συμμετέχει στην 

Κοινοπραξία με ποσοστό ………………………………………….επί τοις εκατό (……%) 
 

 
Άρθρο 24 

 

Ρήτρα Ακεραιότητας 
 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει 
να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και 

μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός δύναται να 

κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 

Άρθρο 25 
 

Αξιολόγηση Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος συμφωνεί, χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι μετά το πέρας του πρώτου έτους 

της συμβατικής διάρκειας θα αξιολογηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η τήρηση εκ μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ως άνω 

αξιολόγηση θα επαναλαμβάνεται με τη συμπλήρωση κάθε συμβατικού έτους μέχρι τη 
συμβατική λήξη. 
 

2. Σε περίπτωση που με την αξιολόγηση διαπιστωθούν ουσιαστικές πλημμέλειες ως προς 
την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου των ανειλημμένων συμβατικών του 

υποχρεώσεων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία θα δικαιούται άνευ ετέρου και χωρίς την 
τήρηση της διαδικασίας της Ειδικής Πρόσκλησης να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να 
υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης του Αναδόχου εκ του λόγου αυτού και 

επιφυλασσόμενος κάθε δικαιώματός του ΔΕΔΔΗΕ προς αποκατάσταση κάθε ζημίας 
του, η οποία ήθελε προκληθεί από την ως άνω πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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3. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία που έχει 

εκπονήσει η Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ) και η οποία χορηγείται στον Ανάδοχο μαζί με το 
τεύχος Ν0 6 «Οδηγίες Διανομής» της παρούσας Σύμβασης.  

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται αρχικά από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και στη 
συνέχεια ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει επ’ αυτής απόψεις. Το 

συμπληρωμένο φύλλο αξιολόγησης υπογράφεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και 
από τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και υποχρεωτικά τουλάχιστον από 

τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και αποστέλλεται στην Προϊσταμένη 
Υπηρεσία για αξιολόγηση και τελική έγκριση. 

 

4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει τα εγκεκριμένα φύλλα αξιολόγησης 
στη Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ) του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο δύο (2) μήνες από το πέρας 

του χρονικού διαστήματος που αφορά η αξιολόγηση. 
 
 

Άρθρο 26 
 

Διαδικασία εγκατάστασης Αναδόχου 
 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την παραλαβή από τον Ανάδοχο, την 
Προϊσταμένη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία των Συμβατικών τευχών, ακολουθεί η 
διαδικασία εγκατάστασης του Αναδόχου, η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω 

ενέργειες: 
 

 Κατάθεση από τον Ανάδοχο στη ΔΟΛ, των απαιτούμενων από τη Σύμβαση, 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 

 Συνεργασία του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου και του Εντεταλμένου 
Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τις διαδικασίες εγκατάστασης. 

 
 Έγγραφη γνωστοποίηση από τον Ανάδοχο προς την ΔΔ, την Προϊσταμένη Υπηρεσία 

και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την ακριβή Δ/νση της αποθήκης του, προκειμένου 

να γίνει ενεργοποίηση της εγκατάστασης (αποθήκης) στο MM/SAP.  
 

 Έγγραφη γνωστοποίηση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο, με 
κοινοποίηση στην Προϊσταμένη Υπηρεσία και στη ΔΔ, του Εντεταλμένου Μηχανικού 
του ΔΕΔΔΗΕ, των μελών του προσωπικού επίβλεψης με τις αρμοδιότητές τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 14 (Εκπροσώπηση του 
ΔΕΔΔΗΕ) του παρόντος, καθώς και των Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής των έργων. 
 

 Επιθεώρηση - έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της κύριας αποθήκης Αναδόχου 

και τυχόν βοηθητικών αποθηκών.  
Στις απαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνεται και ο έλεγχος για το εάν η αποθήκη 

διαθέτει την απαιτούμενη από τη Σύμβαση ελάχιστη επιφάνεια, καθώς και τους 
απαιτούμενους κλειστούς και στεγασμένους χώρους.  
Επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μεριμνά ώστε στην αποθήκη να μην υπάρχουν υλικά 

του ΔΕΔΔΗΕ από άλλες εργολαβίες για να αποφευχθεί η ανάμιξή τους. 
Εάν η αποθήκη δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, γίνεται έγγραφη επισήμανση 

στον Ανάδοχο, με τακτή ημερομηνία για την συμμόρφωσή του. 
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Ειδικότερα, εάν κατά την επιθεώρηση - παραλαβή της κύριας αποθήκης του Αναδόχου 
βρεθούν υλικά προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ από προηγούμενη υπό εκκαθάριση εργολαβία, 

τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει άμεσα στην καταγραφή τους (Τεύχος  
«Υποδείγματα» πίνακας 5 του υποδείγματος του πρωτοκόλλου) και μεριμνά σε 

συνεννόηση και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (ΤΤΕΔ, 
Περιφερειακή αποθήκη) για την άμεση επιστροφή τους στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης μεταξύ Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και Αναδόχου, 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο τεύχος «Υποδείγματα» το οποίο 

υπογράφεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και κοινοποιείται με τα συνημμένα του στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία (Περιφέρεια) και τη Δ/νση Δικτύου (ΔΔ). 

 
Για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου απαιτείται από τον Ανάδοχο:  

 

 Έγγραφη γνωστοποίηση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία των μελών του προσωπικού 
του, με ονόματα, ειδικότητες και άδειες. Επίσης γνωστοποίηση μελών του 

προσωπικού που είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν οδηγίες και εντολές 
από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και να εκτελούν εξειδικευμένο έργο π.χ. εργασίες 
παροχών, χειρισμούς στο δίκτυο κλπ (πίνακας 1 του υποδείγματος του 

πρωτοκόλλου). 
 

 Υποβολή κατάστασης των μηχανημάτων του, που θα συνοδεύεται από τις άδειες 
κυκλοφορίας τους, τα ασφαλιστήρια, τα πιστοποιητικά καταλληλότητάς τους κλπ. 
(πίνακας 2 του υποδείγματος του πρωτοκόλλου). 

 
 Υποβολή κατάστασης με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει 

έλεγχος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επάρκειας καθώς και της 
καταλληλότητάς τους (πίνακας 3 του υποδείγματος του πρωτοκόλλου). 

 

 Υποβολή κατάστασης, των υλικών προμηθείας του (είδη και ποσότητες), που 
ενδεχομένως να διαθέτει από άλλη Εργολαβία και τα οποία προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης (πίνακας 4 του 
υποδείγματος του πρωτοκόλλου).  
Στα υλικά αυτά θα γίνει απογραφή και έλεγχος από τα εξουσιοδοτημένα όργανα 

του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 Έγγραφη γνωστοποίηση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο, των υλικών 
προμηθείας Αναδόχου (είδη και τις ποσότητες), που πρόκειται να του χορηγηθούν από 
τα υπάρχοντα αποθέματα του ΔΕΔΔΗΕ. (Υπόδειγμα 2). 

 
Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει χορήγηση υλικών ή έναρξη εργασιών αν δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι ως άνω ενέργειες. 
Επισημαίνεται ότι τόσο για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, όσο και ταχύτερης 
οργάνωσης του Αναδόχου, δίδεται η δυνατότητα της επίδοσης (και μόνον) εργασιών 

πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. 
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Άρθρο 27 
 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 
προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού 

Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, 
που σχετίζονται 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 Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με την εγκατάστασή 

του στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, 
ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο ΔΕΔΔΗΕ για το 

προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
οποιαδήποτε ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του, καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, πριν η 
αυξομείωση αυτή λάβει χώρα. 

 

Η Κατάσταση συντάσσεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 1 του Πρωτοκόλλου 
Εγκατάστασης του Τεύχους «Υποδείγματα», το οποίο χορηγείται από τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό στον Ανάδοχο σε επεξεργάσιμη μορφή για συμπλήρωση. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
αντίγραφα για τις από το νόμο απαιτούμενες άδειες του τεχνικού προσωπικού του, 

συνοδευμένες με Υπεύθυνη Δήλωσή του, σχετικά με την γνησιότητά τους, για τον 
έλεγχο της οποίας, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος. 

 
Επιπλέον ο Ανάδοχος από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έχει την 
υποχρέωση, να ανακοινώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία με έγγραφη γνωστοποίησή 

του, τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του προσωπικού του, τα οποία 
εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης, που έχουν σχέση με την 

εκτέλεση των έργων. 
 

Τα στοιχεία του προσωπικού του Αναδόχου καταχωρούνται με ευθύνη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού στην σχετική κατάσταση της εφαρμογής «Γόρδιος». Στην 
κατάσταση καταχωρούνται και τα στοιχεία των μεταβολών του προσωπικού του 

Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
4. O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σαράντα πέντε (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 απαραίτητο, για να υποστηριχθεί από τον 
ΔΕΔΔΗΕ η έκδοση από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, 

θεωρήσεων διαβατηρίων κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή 

αλλοδαπού), αν δεν έχει τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών 
κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα, 

ανιδιοτέλεια και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του και γενικότερα 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 του ΔΕΔΔΗΕ.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσει στην αντίληψη 
του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, απασχόληση προσωπικού 
μη εγκεκριμένου από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη συγκεκριμένη εργασία, γεγονός που 

συνεπάγεται παραλείψεις οι οποίες αφορούν στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου Γ 7 

του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 
 

6. Στην περίπτωση που απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος του προσωπικού του 

Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί 
την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή 

οποιουδήποτε τμήματός του. 
 

7. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του Έργου, 
υποχρεούται να προσαρμόζει τον αριθμό αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων 

του Αναδόχου. 

8. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, 
για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό 

των Υπεργολάβων του, που θα απασχολείται στο πλαίσιο 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 κ.λπ. 

 
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 του ΔΕΔΔΗΕ και 
 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 
του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στο πλαίσιο της 

Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το αρμόδιο 
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Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 
αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των 

εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του 
Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κ.λπ. 

 
 
9. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 

στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου 
ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να 
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

10. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης 

ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά του ΔΕΔΔΗΕ του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με τη 
φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και 

η ειδικότητά του. Επίσης στην κάρτα θα αναγράφονται ευκρινώς τόσο η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας της, καθώς και η 

επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Αναδόχου του Έργου. 
Ο Ανάδοχος εκδίδει και εφοδιάζει το προσωπικό του με την απαιτούμενη κάρτα, 

σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα «Κάρτα Εργαζόμενου στο Έργο ΔΕΔΔΗΕ» του 
τεύχους Υποδείγματα. 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου, για 

την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, Εντεταλμένου 
Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
Οι υπόψη κάρτες οι οποίες θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ 
για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της 

σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. 
Προκειμένου να θεωρηθεί, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό 

του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στον 
αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, 
Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον 

συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο 
έγγραφο του άρθρου 3 του ΠΔ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου 

Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του 
εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη 
καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα 

αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους.  
 

Για την έκδοση της κάρτας ο Εντεταλμένος Μηχανικός χορηγεί στον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Αναδόχου, την τυποποιημένη επεξεργάσιμη φόρμα της κάρτας, σε 
ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος συμπληρώνει διαδοχικά, για τον κάθε εργαζόμενό 

του στην εργολαβία, τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας και την εκτυπώνει. 
 

Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα απασχολείται 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 
προαναφερόμενη κάρτα. 

 
Διευκρινίζεται ότι εκτός των περιπτώσεων που το προσωπικό του Αναδόχου έρχεται 

σε επαφή με τους χρήστες του Δικτύου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη 
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παράγραφο και πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο την κάρτα, για το λοιπό 
προσωπικό, η κάρτα μπορεί να φυλάσσεται στο όχημα μεταφοράς προσωπικού του 

Αναδόχου. 
Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου θα επιφέρει για κάθε μέρα 

παραβίασης την ανέκκλητη ποινική ρήτρα, της παρ. Γ 8 του Άρθρου 59 (Ποινικές 
Ρήτρες) του παρόντος. 

 

11. Με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας, του διαχωρισμού της ταυτότητας του 
ΔΕΔΔΗΕ από τις δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας, την εξασφάλιση της 

ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών Δικτύου και τη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των χρηστών, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει 
για την απαρέγκλιτη τήρηση, από το προσωπικό του, το οποίο έρχεται κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης σε επαφή με χρήστες του Δικτύου, των 
παρακάτω: 

 
 Κατά την επίσκεψη σε ακίνητο χρήστη, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει, να 

διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να 

επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στο χρήστη, τόσο 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά 

στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας.   
 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω επιβάλλονται από το άρθρο 124 του ν.4001/2011, 
σύμφωνα με το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του 
σήματα (λογότυπο) και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση, 

όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα από τη ΔΕΗ ΑΕ. 
 

 Να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, με βάση το περιεχόμενο των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως χρήστη και των συμβατικών του σχέσεων με 

προμηθευτή.  
 

 Να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με 
αυτούς και να μην προβαίνει σε συστάσεις για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 Οφείλει επίσης, να αναφέρει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα τυχόν ανακύπτοντα 
ζητήματα ή παράπονα των χρηστών δικτύου και σε περιπτώσεις προστριβών να 

την ειδοποιεί άμεσα. 
 
 Να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην 

κατοχή του, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή των χρηστών του 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και ειδικότερα 

ονοματεπώνυμα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.  
 

12. Θέματα Τεχνικής Κατάρτισης Προσωπικού – Άδειες Τεχνιτών 

 
12.1. Οι απαιτούμενες άδειες τεχνιτών πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Ν. 3982/2011/ΦΕΚ Α’ 143 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4072/2012/ΦΕΚ Α’ 86, Π.Δ. 108/2013/ΦΕΚ Α’ 141 και την απόφαση αριθμ. ΟΙΚ. 
8442/561/ΦΓ.9.6.4/ΦΕΚ Β’1644/2013 όπως ισχύουν) 

 
12.2. Ειδικότερα για τις εργασίες Ειδοποιήσεων Χρηστών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό 
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αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα 
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία για την 

άρτια εκτέλεση του έργου και ειδικότερα για την επιβεβαίωση των τομών στα 
σχέδια του εναερίου δικτύου. 

 
12.3. Επίσης για τις εργασίες της Σύμβασης που αφορούν τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και 

σύνδεση- αποσύνδεση μετρητών, ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να εκτελούνται αποκλειστικά και 
μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες, κατόχους της απαιτούμενης εκ της 

νομοθεσίας άδειας και της απόλυτης έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
12.4. Για τις εργασίες της Σύμβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από 

αυτήν που διαθέτει ο Επιβλέπων Μηχανικός, ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαμβάνονται 

τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. 
Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων 
και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαμβάνεται εργασία τομής 

οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει με 
φροντίδα του Αναδόχου και του Επιβλέποντα Μηχανικού, επιβλέπων από το 

προσωπικό του Αναδόχου με πείρα και ανάλογα προσόντα ώστε να αποκλείεται η 
κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των μέτρων 

ασφάλειας. 
  Εννοείται ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από 

τεχνικούς που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη 

της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. 
 

12.5. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο απασχολείται με την 
κατασκευή συνδέσμων υπογείων καλωδίων και ακροκιβωτίων, θα πρέπει να 
διαθέτει την ανάλογη γνώση κι εμπειρία. Σε περίπτωση κατά την οποία η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει ότι απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού του 
Αναδόχου σχετικά, θα πρέπει να μεριμνά, προκειμένου να γίνεται αυτή σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο 16. 
 
13. Εκπαίδευση προσωπικού Αναδόχου 

 
Κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ το προσωπικό του Αναδόχου εκπαιδεύεται στο 

πιστοποιημένο ΚΕΚ του ΔΕΔΔΗΕ για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες. Το κόστος της 
εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

14. Εκπαίδευση στην εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ. 
 

Για να ανταποκριθεί ο Ανάδοχος στις εργασίες υπό τάση στη Μ.Τ. (παράγραφος 
4.4.2. του Άρθρου 4 του παρόντος), υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης να διαθέσει και ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσει, 3 ηλεκτροτεχνίτες και 1 εργοδηγό ή αρχιτεχνίτη, καθώς και τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό του, καλύπτοντας μόνο τις δαπάνες εκπαίδευσής τους. Η 

εκπαίδευση των 5 ατόμων γίνεται από κοινού και διαρκεί οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες 
το πολύ, για τις αναφερόμενες στην παρ.4.4.2. του Άρθρου 4 του παρόντος μόνον 
εργασίες, μαζί με την εξέταση και τη χορήγηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης, 

σύμφωνα με το Νόμο 158/75. 
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15.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και υπέχει τις, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

υποχρεώσεις, τόσο για το δικό του 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. 
 
 

Άρθρο 28 
 

Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση 
 

1. Η επίδοση των έργων γίνεται σύμφωνα με διαδικασία που αποφασίζει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει.  
Η επίδοση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών, γίνεται 

με μηχανογραφικό έντυπο επίδοσης εντολών, το οποίο εκδίδεται μέσω του PS/SAP.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την παραλαβή των εντολών, στο σχετικό 
έγγραφο. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να παραλάβει τις υπόψη εντολές, τότε του 
επιδίδονται με συστημένη επιστολή και του επιβάλλεται η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο Β.1. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) ποινική ρήτρα. 
 

Στο προαναφερόμενο έντυπο επισυνάπτονται: 
 
 Το κατασκευαστικό σχέδιο σε δύο (2) αντίγραφα 

 Τα έντυπα προμέτρησης υλικών και εργασιών του έργου που έχουν εκδοθεί από 
το τμήμα μελετών και 

 Τυχόν έγγραφες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (π.χ. εργασίας κατά 
Σάββατο ή Κυριακή, αποξήλωση ξυλίνου στύλου με κοπή κ.λπ.) 

 

Τα προαναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται και στην εντολή έργου (αριθμό δικτύου) 
του μηχανογραφικού συστήματος PS/SAP. 

 
2. Κάθε εντολή εκτέλεσης εργασιών περιλαμβάνει την περιγραφή τους και την τοποθεσία 

εκτέλεσής τους, την προϋπολογιζόμενη αξία των εργασιών της Εντολής, το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου πρέπει να γίνουν οι εργασίες, καθώς και άλλα στοιχεία των 
εργασιών που κρίνονται απαραίτητα από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Στο μηχανογραφικό σύστημα PS/SAP, βάσει του οποίου επιδίδονται εντολές στον 
Ανάδοχο, αναφέρονται και παρακολουθούνται όλα τα συμβατικά στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για την επίδοση, εκτέλεση και γενικά τακτοποίηση κάθε εντολής. Τα 
στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται κάθε φορά με εκτυπώσεις της εφαρμογής, που 

υπογράφονται από εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του 
Αναδόχου. 
Τα προαναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται και στην εντολή έργου (αριθμό δικτύου) 

του μηχανογραφικού συστήματος PS/SAP. 
 

3. Για τον υπολογισμό των εργασιών που επιδίδονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια του 
κάθε μήνα, λαμβάνεται υπόψη κατά προσέγγιση το ποσό της Προϋπολογιζόμενης 
Αξίας Εργολαβικών κάθε εντολής εργασιών, το οποίο εμπίπτει στον υπόψη μήνα, 

αναλογικά προς την συνολική προθεσμία εκτέλεσής της. 
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Αν από παράλειψη δεν αναφέρεται σε κάποια εντολή το προϋπολογιζόμενο ύψος 
εργολαβικών, τότε θα υπολογίζεται η αξία τους με βάση τα σχέδια και τα λοιπά 

στοιχεία της εντολής και των τευχών της Σύμβασης. Κατά τον υπολογισμό των 
επιδιδομένων, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργασιών δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

(αδικαιολόγητα κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ) ανεκτέλεστες εντολές (ή ποσοστά τους) 
από τις επιδοθείσες στον Ανάδοχο κατά τους προηγούμενους μήνες, εφόσον, οι 
εντολές αυτές (ή τα ποσοστά τους) θα έπρεπε σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 

να είχαν κατασκευαστεί κατά τους προηγούμενους αυτούς μήνες. 
 

4. Σε περίπτωση που σε κάποιο μήνα υπάρχουν για εκτέλεση εργασίες μεγαλύτερης 
Προϋπολογιζόμενης Αξίας Εργολαβικών από την αντίστοιχη μηνιαία επίδοση που 
αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 7.1.1. του παρόντος άρθρου 

(συμπεριλαμβανομένου και του υποχρεωτικού ποσοστού υπέρβασης 25%) η οποία 
είναι και η υποχρεωτική μηνιαία απόδοση του Αναδόχου, που αναφέρεται στη 

παράγραφο 7.1.2. του παρόντος άρθρου, μπορεί ο Ανάδοχος να αναλαμβάνει, αν το 
επιθυμεί την εκτέλεσή τους, εφόσον βέβαια η Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις αναθέτει σ' 
αυτόν, με τις ίδιες τιμές μονάδας και λοιπούς όρους της Σύμβασης (περιλαμβανομένης 

και της υποχρέωσης τήρησης των επιμέρους προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2 του Άρθρου 46 (Προθεσμίες) του παρόντος).  

 
Επί του Εντύπου Επίδοσης της κάθε εντολής έργου, θα αναγράφεται ενυπόγραφα από 

τον Ανάδοχο το γεγονός ότι αναλαμβάνει το έργο αυτό καθ' υπέρβαση του ύψους της 
μηνιαίας υποχρεωτικής απόδοσής του με δική του αποδοχή. Οι επιπλέον αυτές 
εργασίες δε θα λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο της τήρησης της απόδοσης του 

Αναδόχου άλλων μηνών, εκτός αν έτσι αποφασίσει η Προϊσταμένη Υπηρεσία 
λαμβάνοντας υπόψη και το Άρθρο 9 (Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος) του 

παρόντος. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί να αναλάβει ή δεν μπορεί κατά την κρίση 

του ΔΕΔΔΗΕ ν' ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην εκτέλεση των παραπάνω καθ' 
υπέρβαση εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεσή τους κατά την 

απόλυτη κρίση της με τον προσφορότερο γι' αυτήν τρόπο και ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καμία αποζημίωση. 

 

5. Στόχος του ρυθμού επίδοσης από τον ΔΕΔΔΗΕ των εντολών για εκτέλεση επιμέρους 
έργων, μέσα στο πλαίσιο των παρουσιαζομένων αναγκών της, είναι να υπάρχουν στα 

χέρια του Αναδόχου εργασίες για εκτέλεση τέτοιου ύψους εργολαβικών ώστε, σε 
περίπτωση που τηρηθούν οι προθεσμίες των εργασιών αυτών, να εκπληρώνει την 
υποχρεωτική του απόδοση ο Ανάδοχος για κάθε μήνα της κανονικής διάρκειας της 

Σύμβασης, με την επιφύλαξη πάντα της παραγράφου 4.1. (εδάφιο γ) του Άρθρου 4 
(Αντικείμενο της Σύμβασης) του παρόντος. 

 
6. Για τη διευκόλυνση του Αναδόχου η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα καταβάλλει 

προσπάθεια να επιδίδει το μεγαλύτερο μέρος των επιμέρους έργων («εντολών») που 

δεν εμπίπτουν στην Υπουργική Απόφαση /Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 το 
αργότερο δέκα (10) μέρες, πριν τη 1η μέρα του μήνα της Σύμβασης μέσα στον οποίο 

πρέπει να γίνει η έναρξη κατασκευής τους, διευκρινίζεται όμως ότι, επιδίδονται 
εντολές και μετά την έναρξη του μήνα μέσα στον οποίο προβλέπεται η εκτέλεσή τους. 
Για τις «εντολές» που εμπίπτουν στην ως άνω Υπουργική Απόφαση η επίδοση γίνεται 

όλες τις εργάσιμες ημέρες. 
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7.1. Μηνιαίες επιδόσεις - υποχρεωτική απόδοση 
 

7.1.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδίδει, κατά τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 
του παρόντος και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την 1η ημέρα του μήνα 

έναρξης εργασιών της Σύμβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 
(Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - Συνολική προθεσμία Έργου), να αναλαμβάνει την 
εκτέλεση εργασιών (τμημάτων έργου) συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 

εργολαβικών: ............................………………………………………………………… 
………………………………………………..…….………………….…………………………  

……………………………….………………………… ΕΥΡΩ (…………………ΕΥΡΩ), για 
καθένα από τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - 
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο και 

…………..………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………..…………… ΕΥΡΩ 

(……………………ΕΥΡΩ), για καθένα από τους υπόλοιπους μήνες της 
διάρκειας ισχύος αυτής (της Σύμβασης). 
 

 Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδίδει και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποδέχεται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών προϋπολογιζόμενης αξίας 

εργολαβικών καθ’ υπέρβαση της, κατά τα παραπάνω, υποχρεωτικής μηνιαίας 
επίδοσης έργων μέχρι ποσοστό 25%.  

 
 
 Το ύψος των προσαυξήσεων που προβλέπονται στα Άρθρα 30 (Αντιμετώπιση 

περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) και 
32 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές) του 

παρόντος ανέρχονται σε ……………………………………………………………………. ΕΥΡΩ 
(……………………. €). 

 

Συγχρόνως ισχύει η παράγραφος 6 του Άρθρου 45 (Πρόγραμμα Εκτέλεσης 
Έργου), εκτός αν έχει δοθεί εγγράφως διαφορετική εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας στον Ανάδοχο. 
 
Ως Προϋπολογιζόμενη Αξία Εργολαβικών εννοείται εκείνη που προκύπτει με βάση 

τις τιμές μονάδας του τεύχους του Τιμολογίου, προσαυξημένες με το εργολαβικό 
όφελος της Σύμβασης (18%) και την τυχόν προσαύξηση Νήσων χωρίς να 

λάβουμε υπόψη την συμφωνημένη έκπτωση που έχει προσφερθεί από τον 
Ανάδοχο, τυχόν αναθεωρήσεις τιμών και τυχόν προσαυξήσεις που προβλέπονται 
στα Άρθρα 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και βλαβών 

υπογείων δικτύων ΔΠΑ) και 32 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις 
αργίες και εορτές) του παρόντος.  
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Στην περίπτωση που ορίζεται επιμέρους μηνιαία απόδοση για διακεκριμένο 
γεωγραφικό τμήμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την καλύπτει κατά τα οριζόμενα 

στο Άρθρο αυτό, ανεξάρτητα από την απόδοσή του στο υπόλοιπο τμήμα της 
Εργολαβίας. Σε περίπτωση παράβασης της μηνιαίας απόδοσης για το τμήμα αυτό 

του επιβάλλεται η ποινική ρήτρα της παραγράφου Α.2. του Άρθρου 59 (Ποινικές 
Ρήτρες) του παρόντος ξεχωριστά για το αντίστοιχο υποχρεωτικό ύψος του υπόψη 
τμήματος και ανεξάρτητα από την απόδοση του στην υπόλοιπη Εργολαβία. Επίσης 

ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο ξεχωριστή ανά διακεκριμένο 
γεωγραφικό τμήμα παρακολούθηση των υλικών ΔΕΔΔΗΕ, τήρηση ημερολογίου, 

σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων 
παραλαβών, δελτίων παρακολούθησης εργασιών, προσωρινών παραλαβών, 
πιστοποιήσεων κ.λπ. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί, με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας 

κοινοποιούμενης στον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν, να του επιδίδει 
μεγαλύτερο ή μικρότερο ύψος εργασιών του παραπάνω γεωγραφικού τμήματος, 
κατά τις ανάγκες της Εργολαβίας και μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε συνολικής 

μηνιαίας απόδοσης, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης. 

 
7.1.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, από την 1η ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών 

της Σύμβασης, για κάθε ένα (1) μήνα της «Διάρκειας Ισχύος της Σύμβασης», να 
επιτυγχάνει απόδοση (που μετρείται με βάση τις Πιστοποιήσεις), ίση με το ύψος το 
αναφερόμενο στην προηγούμενη υποπαράγραφο 7.1.1. 

 Σε περίπτωση που έχουν εκτελεστεί εργασίες επιπλέον αυτών που αναφέρονται 
στους λογαριασμούς (Πιστοποιήσεις) του Αναδόχου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

συνυπολογίζει και τις εργασίες αυτές κατά την κρίση της. 
 Δεδομένου ότι το επιδιδόμενο στον Ανάδοχο ύψος εργασιών ανάγεται σε 

Προϋπολογιζόμενη Αξία Εργολαβικών, για τη μέτρηση της απόδοσης του 

Αναδόχου, θα λαμβάνεται το ποσό από τους λογαριασμούς του, χωρίς να 
υπολογιστεί η προσφερθείσα από αυτόν έκπτωση, η τυχόν αναθεώρηση τιμών, 

καθώς και οι προσαυξήσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 30 (Αντιμετώπιση 
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) και 
32 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές) του 

παρόντος, θα λαμβάνεται όμως υπόψη το εργολαβικό όφελος. 
 

Περαιτέρω ισχύουν τα εξής: 
 
 Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου αναφέρεται στις συγκεκριμένες εντολές που 

του έχουν επιδοθεί και που σύμφωνα με τις προθεσμίες εκτέλεσής τους έπρεπε 
να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα. 

 
 Ο Ανάδοχος παραβαίνει την υπόψη υποχρέωση της τήρησης της υποχρεωτικής 

του απόδοσης του συγκεκριμένου μήνα αν επιτυγχάνει το προβλεπόμενο ύψος 

έργου εκτελώντας εντολές που του έχουν επιδοθεί για εκτέλεση στους 
επόμενους μήνες, αφήνοντας ανεκτέλεστες εντολές που του έχουν δοθεί για 

εκτέλεση στον υπόψη μήνα. 
 

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα της Σύμβασης θα γίνεται έλεγχος της 

τήρησης των παραπάνω και για τα οποία συμφωνείται να αποτελούν 
Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.1. του Άρθρου 46 (Προθεσμίες) του παρόντος και για τις οποίες οι 
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προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες της παραγράφου Α.2. του Άρθρου 59 (Ποινικές 
Ρήτρες) είναι ανακλητές στην περίπτωση που τηρηθεί η συνολική προθεσμία 

πέρατος του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης και οι οποίες ποινικές ρήτρες 
επιστρέφονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

Επίσης, προκειμένου ο Ανάδοχος να υποβοηθηθεί στην αρχική οργάνωση των 
συνεργείων του, ώστε να επιτυγχάνει την υποχρεωτική του μηνιαία απόδοση, για 
το πρώτο τρίμηνο της διάρκειας ισχύος της εργολαβίας, δε θα του επιβάλλονται οι 

προαναφερόμενες ποινικές ρήτρες. Επιπλέον για τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, 
Αύγουστο και Δεκέμβριο λόγω αργιών και αδειών προσωπικού είναι αποδεκτή από 

τον ΔΕΔΔΗΕ μειωμένη απόδοση της αναφερόμενης στην προηγούμενη 
υποπαράγραφο 7.1.1. Τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον ο Ανάδοχος ανταποκρίνεται 
πλήρως στις προθεσμίες αποκατάστασης βλαβών, άρσης επικίνδυνων 

καταστάσεων και εντολών έργου, που εμπίπτουν στην Υπουργική Απόφαση 
(παράγραφος 2.2.2 του Άρθρου 46 (Προθεσμίες). 

 
7.1.3. Σε περίπτωση που επιδίδονται για εκτέλεση στον Ανάδοχο ανά μήνα εντολές 

μικρότερης συνολικής Προϋπολογιζόμενης Αξίας Εργολαβικών από αυτήν που 

αντιστοιχεί στην υποχρεωτική του απόδοση, η υποχρέωσή του για τήρηση της 
τμηματικής προθεσμίας του μηνός εξακολουθεί να ισχύει για την εκτέλεση των 

εντολών που του έχουν επιδοθεί. 
 

 
Άρθρο 29 

 

Διαδικασίες και όροι εκτέλεσης των έργων 
 

1. Ενέργειες Αναδόχου πριν την έναρξη εκτέλεσης εργασιών 
 
1.1 Μετά την επίδοση κάθε εντολής εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με τα απαραίτητα 
παρεχόμενα από τον ΔΕΔΔΗΕ υλικά με τη διαδικασία που προβλέπει το παρόν 

Άρθρο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αρχίσει τις εργασίες της συγκεκριμένης 
εντολής, μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα για τις σχετικές εργασίες 
υλικά του ΔΕΔΔΗΕ. Αν υπάρχει δυσχέρεια εφοδιασμού του, με υπαιτιότητα του 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος οφείλει αμέσως να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ ζητώντας οδηγίες. 

Ανεξάρτητα πάντως από την παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου, ο Εντεταλμένος 
Μηχανικός οφείλει πριν την επίδοση κάθε εντολής εργασιών να διερευνά αν 
υφίστανται στην διάθεση του Αναδόχου, τα απαραίτητα υλικά, αξιοποιώντας προς 

τούτο την δυνατότητα πληροφόρησης μέσω των καταστάσεων του MM/SAP και 
«Γόρδιου» (κατάσταση εκκαθάρισης αποθήκης). 

 
1.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει δυσχέρεια ανεφοδιασμού του σε υλικά 

προμήθειας του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση κάποιας εντολής 

εργασιών και αφού σύμφωνα με την προαναφερόμενη παράγραφο ζητήσει οδηγίες 
από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, είναι υποχρεωμένος μετά από έγγραφη 

έγκριση του Εντεταλμένου Μηχανικού, να προβαίνει στην έναρξη εργασιών της 
συγκεκριμένης εντολής και να εκτελεί τις σχετικές εργασίες, μέχρι την ενσωμάτωση 
των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ που υπάρχουν διαθέσιμα. 

Εν συνεχεία διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών της εντολής αυτής και 
επανέρχεται μετά την εξασφάλιση και των υπολοίπων υλικών ΔΕΔΔΗΕ για συνέχιση 

των εργασιών της. Κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μπορεί, όταν οι 
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υπολειπόμενες εργασίες είναι μικρής έκτασης, τη συνέχιση των εργασιών να 
αναλάβει συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, οπότε ο Ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις 

εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν από το προσωπικό του. 
Στην παραπάνω περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος, μετά από έγγραφη έγκριση 

του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, έκανε έναρξη εργασιών μίας εντολής, 
χωρίς να έχει εξασφαλισμένο το σύνολο των απαιτουμένων υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και 
σε συνέχεια διέκοψε τις εργασίες της εντολής αυτής και επανήλθε όταν 

εξασφαλίστηκαν τα υπόλοιπα υλικά, μπορεί να δικαιούται αποζημίωσης εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις και του Άρθρου 61 (Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο) 

του παρόντος. 
1.3 Την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών κάθε εντολής του 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει το τόπο της εκτέλεσης των 

συγκεκριμένων εργασιών για την εξακρίβωση των υφισταμένων συνθηκών. Αν από 
τον παραπάνω έλεγχο προκύψει ότι οι διαμορφούμενες συνθήκες εκτέλεσης κάποιας 

Εντολής δεν επιτρέπουν την έναρξη ή και την ολοκλήρωση της στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες από την εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώνει αμέσως τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ εκθέτοντας τους 

λόγους που εμποδίζουν την έναρξη ή και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των 
εργασιών. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποφασίζει στις περιπτώσεις αυτές για τη 

μεταβολή των προβλεπομένων στην Εντολή του ΔΕΔΔΗΕ ημερομηνιών έναρξης ή 
πέρατος κάθε συγκεκριμένης εντολής. Εφόσον ο Ανάδοχος, μέχρι την ημερομηνία 

που προβλέπεται στην Εντολή ολοκληρωμένου τμήματος έργου, δεν υποβάλλει 
έκθεση αναφορικά με τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση κάποιας εργασίας ή 
υποβάλλει μεν, αλλά οι λόγοι αυτοί κριθούν αβάσιμοι από τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην 

Εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία. 
 
1.4 Για την πραγματοποίηση των υπόψη ενημερώσεων, του ελέγχου των εργασιών, την 

επίδοση των εντολών του ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο και τις λοιπές απαραίτητες για την 
ομαλή πρόοδο των εργασιών ενέργειες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποστέλλει ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του, 
καθημερινά στα γραφεία του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Κατασκευή νέων Παροχών Χ.T. 
 

Για τις εργασίες στο πλαίσιο εντολών Παροχών Χ.Τ. μετά το τέλος των εργασιών, σε 
κάθε θέση εργασίας, το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπληρώνει και 
να επικολλά στο κιβώτιο μετρητή του πελάτη, αυτοκόλλητο έντυπο, σύμφωνα με το 

συνημμένο στο τεύχος «Υποδείγματα», υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκτύπωση και 
προμήθεια του αναγκαίου αριθμού των υπόψη εντύπων αποτελεί υποχρέωση του 

Αναδόχου, για την οποία δε δικαιούται αποζημίωσης. Η μη τήρηση της παραπάνω 
υποχρέωσης του Αναδόχου θα επιφέρει την ανέκκλητη ποινική ρήτρα, της 
παραγράφου Β.8. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος.  

 
3. Όροι εκτέλεσης των έργων 

 
3.1. Όταν οι εργασίες εκτελούνται υπό τάση ή κοντά σε γραμμές υπό τάση, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί επακριβώς τις σχετικές με την εκτέλεση τέτοιων 

εργασιών διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υπάρχουσες κάθε φορά 
οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την εκτέλεση εργασιών υπό τάση, ο Ανάδοχος είναι ο 

μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για 



79 
 

αποφυγή δημιουργίας επικινδύνων καταστάσεων ή για αποφυγή μείωσης του 
απαιτούμενου βαθμού ασφάλειας. 

Η παρουσία προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις σχετικές ευθύνες του. 

 
3.2. Ειδικότερα για τις εργασίες στο πλαίσιο εντολών απλών Εναέριων Παροχών Χ.Τ. η 

εκτέλεση των εργασιών δε θα πρέπει να παρακωλύει την κανονική λειτουργία των 

δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ ή την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, στους συνδεδεμένους 
καταναλωτές της. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με τις γραμμές Χ.Τ. και Μ.Τ. 

υπό τάση και μόνο κατ' εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγγραφη 
έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα εκτελούνται με τις γραμμές αυτές εκτός 
τάσης. 

 
3.3. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κάνει αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή του 

ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να εκτελέσει εργασίες της Σύμβασης, 
εναπόκειται στη κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και μόνον να εγκρίνει την 
διακοπή ή να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών ή 

απομόνωσης ή και επαναφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ο.Δ. Νο 15, ή 
να απορρίψει την αίτηση, απαιτώντας να εκτελεστούν οι εργασίες υπό τάση, να 

μεταθέτει την ημερομηνία της αιτούμενης διακοπής αυτής, να τροποποιεί την 
διάρκεια της ή τον χρόνο έναρξης και πέρατος αυτής, χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται αποζημίωση για τους λόγους αυτούς. 
 
3.4. Σε περιπτώσεις που πρόκειται να εκτελεστεί κάποια εργασία και για την εκτέλεσή 

της απαιτείται διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η εργασία αυτή θα 
εκτελείται μετά από προηγούμενη συνεννόηση του Αναδόχου με τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την έναρξη εκτέλεσής της. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές επίσης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την 
εργασία με αυστηρή τήρηση των χρόνων έναρξης και λήξης της διακοπής του 

ρεύματος και επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της διακοπής επεκτείνεται ως επί 
το πλείστον, έξω από τις εργάσιμες ώρες του κανονικού οκταώρου, χωρίς να 
δικαιολογείται πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου από το λόγο αυτό. 

 
Αν από υπαιτιότητά του ο Ανάδοχος δεν τελειώσει ολόκληρη την εργασία μαζί με τη 

σύνδεση όλων των παροχών μέσα στην ορισμένη προθεσμία της διακοπής του 
ρεύματος, τότε του επιβάλλεται η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου Β.5. 
του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

 
3.5. Οι χειρισμοί στο δίκτυο, της προαναφερόμενης παραγράφου 3.3., θα γίνονται από 

ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τεχνίτες του 
Αναδόχου, κατόχους των απαραίτητων επαγγελματικών αδειών. 
Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί διακοπή, όπως παραπάνω περιγράφηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ 

έχει το δικαίωμα με τους ίδιους, όπως παραπάνω, όρους να μεταθέτει την 
ημερομηνία της διακοπής αφού ειδοποιήσει τον Ανάδοχο την προηγούμενη της 

προγραμματισμένης ημέρας της διακοπής. 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται στο προσωπικό του Αναδόχου να πραγματοποιεί 
διακοπές στο δίκτυο χωρίς την απαραίτητη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, η δε μη 

συμμόρφωσή του επισύρει την επιβολή της ανέκκλητης ποινικής ρήτρας της 
παραγράφου Β.7. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. Σε περαιτέρω 
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υποτροπή θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 60 (Καταγγελία της 
Σύμβασης) του παρόντος. 

 
3.6. Στην περίπτωση που, στο πλαίσιο συγκεκριμένης εντολής και χωρίς οδηγίες του 

Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος εκτελεί προσωρινές εργασίες οι 
οποίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κατασκευή των 
οριστικών εργασιών, δεν παρέχεται στον Ανάδοχο ουδεμία αποζημίωση για τις 

προσωρινές αυτές εργασίες έστω και αν υπάρχουν στο Τιμολόγιο αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι τιμές αυτές του Τιμολογίου αφορούν μόνο στις περιπτώσεις που η 

εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών δίδει οριστικά λύσεις στο πλαίσιο της κάθε 
συγκεκριμένης εντολής ή όποτε η εκτέλεσή τους επιβάλλεται από τον Εντεταλμένο 
Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
3.7. Προκειμένου τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, να εκτελέσουν εργασίες συνδέσεων επί 

καλωδίων μέσης ή και χαμηλής τάσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να 
διακόπτει τις εργασίες που εκτελεί στην περιορισμένη περιοχή που γίνονται οι 
συνδέσεις, για διάστημα μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να 

δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για το λόγο αυτό. 
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διακοπών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας και να συντηρεί τα τμήματα αυτά των έργων, χωρίς 
καμία πρόσθετη πληρωμή. Εννοείται ότι θα συνεχίζεται η εργασία στα υπόλοιπα 

τμήματα της εντολής και ότι οι διακοπές αυτές, θα λαμβάνονται υπόψη στον 
καθορισμό της προθεσμίας εκτέλεσης της συγκεκριμένης εντολής που αφορούν. 

 

4. Αποξήλωση στοιχείων του δικτύου 
 

Κατά την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη στοιχείων 
του δικτύου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού 
του ΔΕΔΔΗΕ. Η περίπτωση αφορά ειδικότερα στην αποξήλωση ξύλινων στύλων με 

κοπή ή γενικότερα στην κοπή ξύλινου στύλου στην οποία, όταν ο Ανάδοχος προβαίνει 
χωρίς εντολή, τιμωρείται με την ποινική ρήτρα της παραγράφου Β.10. του Άρθρου 59 

(Ποινικές Ρήτρες) και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα τεμάχια του κομμένου 
στύλου στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. 
Επίσης η περίπτωση αφορά και τις αποξηλώσεις των στύλων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, που για τους άχρηστους εξ αυτών, ισχύουν επιπλέον και τα ειδικώς 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.6. του Άρθρου 40 (Διακίνηση και Λογιστική 

Παρακολούθηση των υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ) του παρόντος. 
 
5. Πέρας εργασιών εντολής έργου  

 
5.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να δηλώνει ενυπόγραφα στον Εντεταλμένο 

Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, την ημερομηνία αποπεράτωσης κάθε αυτοτελούς τμήματος 
έργου (Εντολής), το αργότερο μέχρι την 08.00 το πρωί της επομένης εργάσιμης 
ημέρας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή στις αποθήκες των αποξηλωθέντων 

υλικών Β, Χ και Γ κατηγορίας που περιλαμβάνει η εντολή. Η ημερομηνία αυτή θα 
γίνει αποδεκτή ως ημερομηνία πέρατος, εφόσον από επιτόπια εξέταση, στην οποία 

είναι υποχρεωμένος να παρίσταται ο Ανάδοχος (ή ο Επιβλέπων Μηχανικός του ή 
άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του), προκύψει ότι πραγματικά 
αποπερατώθηκε η Εντολή αυτή την ημέρα εκείνη. 

 Σε περίπτωση που η δήλωση ημερομηνίας πέρατος είναι ανακριβής επιβάλλεται η 
προβλεπόμενη στην παράγραφο Β.3. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) ποινική 

ρήτρα. 
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5.2. Η παραπάνω επιτόπια εξέταση (έλεγχος) θα γίνεται το αργότερο μέσα στις τρεις (3) 

επόμενες εργάσιμες μέρες από την ημέρα (μη συμπεριλαμβανόμενη) που έγινε η 
σχετική δήλωση. Εννοείται ότι παράλληλα ισχύει η διαδικασία παραλαβής αφανών 

εργασιών της παραγράφου 5 του Άρθρου 50 (Επιμετρήσεις) του παρόντος. 
 
 Στην έννοια αποπεράτωσης των εργασιών κάθε εντολής του ΔΕΔΔΗΕ 

περιλαμβάνεται πάντα και ο πλήρης καθαρισμός των θέσεων εργασίας, η 
περισυλλογή των πλεοναζόντων υλικών και η μεταφορά τους στην αποθήκη του 

Αναδόχου.  
 
6. Με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος παραιτείται από το 

δικαίωμα της επίσχεσης και της ένστασης για το μη εκπληρωθέν αντάλλαγμα ως προς 
τις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι του ΔΕΔΔΗΕ και ιδίως ως προς την έγκαιρη και 

άρτια εκτέλεση του Έργου. 
 
 

Άρθρο 30 
 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και βλαβών υπογείων 
δικτύων ΔΠΑ 

 
Α. Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης 
 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατεπείγουσας ανάγκης προς 
αποκατάσταση βλαβών στα λειτουργούντα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, που προκλήθηκαν 

από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ή άλλες ανάλογες συνθήκες, καθώς και βλάβες που 
προκύπτουν κατά την εκμετάλλευσή τους, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διαθέτει αμέσως και το αργότερο εντός του παρακάτω αναφερόμενου χρόνου, από 

την με mail, με fax ή τηλεφωνική προς αυτόν εντολή του Προϊσταμένου της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ, τη 

βοήθεια που θα του ζητηθεί σε προσωπικό, οργάνωση, εργαλεία, υλικά προμήθειάς 
του και λοιπά μέσα προς αποκατάσταση των βλαβών. 
Εάν η προαναφερόμενη εντολή δοθεί εντός του ωραρίου εργασίας και πριν την 

απομάκρυνση του προσωπικού του Αναδόχου από το εργοτάξιο ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκρίνεται στην εντολή το αργότερο εντός οκτώ (8) ωρών. Σε 

περίπτωση κατά την οποία η εντολή δοθεί μετά την απομάκρυνση του προσωπικού 
του Αναδόχου από το εργοτάξιο και δήλωσης αδυναμίας από τον Ανάδοχο για έναρξη 
εργασιών αποκατάστασης της βλάβης εντός οκτώ (8) ωρών, λόγω μεγάλης διασποράς 

σε επίπεδο περιοχής και δυσχέρειας οργάνωσης του συνεργείου, τότε η υποχρέωση 
εγκατάστασης του Αναδόχου για αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται το αργότερο 

εντός δώδεκα (12) ωρών.  
Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου επεκτείνεται και για εργασία σε γειτονικές, προς τη 
δική του, Εργολαβικές Περιοχές, όταν του δίδεται ανάλογη εντολή από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης 
Υπηρεσίας, να διαθέτει για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ηλεκτροτεχνίτες για την 

αντιμετώπιση ειδικών έκτακτων αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, αποζημιούμενος με την αντίστοιχη τιμή του 
Τιμολογίου της Σύμβασης. 
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Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στην παραπάνω υποχρέωσή του 
επιβάλλεται η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου A.9. του Άρθρου 59 

(Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος ανά περίπτωση. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, κατ’ επανάληψη, δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα στις 

παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της 
σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 60 (Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος. 
 

2. Για την απασχόληση αυτή του προσωπικού και των μέσων του Αναδόχου, ο ΔΕΔΔΗΕ 
θα καταβάλλει σε αυτόν τις δαπάνες απολογιστικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 52 (Απολογιστικές εργασίες) του παρόντος και των παρατηρήσεων του 
υποκεφαλαίου Γ.1.του τέταρτου μέρους του Τιμολογίου. 
 

3. Από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, σε αυτές, κατά τις οποίες 
υφίσταται σχέδιο μελέτης των προς αποκατάσταση βλαβών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

αμέσως μετά τη σχετική ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, να παραλαμβάνει το σχέδιο και το 
αργότερο εντός του χρόνου που προσδιορίζεται στο β εδάφιο της παραπάνω 
παραγράφου 1 να κάνει έναρξη των εργασιών, εργαζόμενος συνεχώς μέχρι την 

αποκατάσταση των βλαβών. 
Στις περιπτώσεις αυτές για την εξόφληση του Αναδόχου θα εφαρμόζονται οι 

υπάρχουσες τιμές μονάδας στο Τιμολόγιο προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%). 

Για τυχόν εργασίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας στο Τιμολόγιο, θα 
ακολουθούνται τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2. 
 

4. Μετά την αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών (από συνεργεία του Αναδόχου ή του 
ΔΕΔΔΗΕ), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση των οδικών και 

λοιπών στοιχείων που εθίγησαν, στην αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, που 
πλεονάζουν και γενικά στον καθαρισμό του χώρου. 
 

Για τις προαναφερόμενες εργασίες ισχύουν τα εξής: 
 

4.1. Εάν προσωπικό του Αναδόχου εργάζεται ανελλιπώς για την αποκατάσταση της 
βλάβης, δηλαδή εκτός από την διενέργεια της αρχικής εκσκαφής συμμετέχει και στην 
αποκατάσταση της βλάβης καθεαυτής, είτε μόνο του, είτε από κοινού με τον ΔΕΔΔΗΕ, 

(υπάρχει δηλαδή συνεχής φυσική παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στον τόπο 
εργασίας και άρα είναι γνωστό το πλάνο εκτέλεσης όλων των εργασιών), τότε ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά ιδιαίτερη ειδοποίηση, να αρχίσει (αμέσως 
μετά την αποκατάσταση π.χ. της βλάβης στο καλώδιο) την αποκατάσταση των 
επιφανειών, την αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών, τον καθαρισμό κ.λπ. Για την 

πληρωμή της εργασίας αποκατάστασης των επιφανειών και μόνο ο Ανάδοχος θα 
δικαιούται προσαύξηση 50%, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3. 

Εάν δεν είναι δυνατή η έναρξη των παραπάνω εργασιών αμέσως μετά την 
αποκατάσταση της βλάβης, πχ. λόγω του ακατάλληλου της ώρας, η εκτέλεση των 
προαναφερόμενων εργασιών γίνεται μετά από ειδική εντολή του Εντεταλμένου 

Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος καθορίζει και τον χρόνο έναρξης και αποπεράτωσης 
των σχετικών εργασιών και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται την υπόψη προσαύξηση.  

 
4.2. Εάν ο Ανάδοχος δεν εργάζεται ανελλιπώς στην αποκατάσταση της βλάβης, π.χ. οι 

καθεαυτό εργασίες των καλωδίων εκτελούνται μόνο από προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ 

(επομένως δεν υπάρχει συνεχής φυσική παρουσία του Αναδόχου στο σημείο 
εργασίας) τότε η Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να ορίζει τον χρόνο έναρξης και 

πέρατος των εργασιών αποκατάστασης, κ.λπ. και εάν αυτός ο χρόνος ξεκινάει εντός 
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δύο ωρών από την ειδοποίηση του αναδόχου, τότε και μόνο τότε θα δικαιούται 
προσαύξηση 50% για την πληρωμή της εργασίας αποκατάστασης των 

επιφανειών και μόνο. 
 

5. Για την πιστοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικών, με τις ημερομηνίες και ώρες 
παράδοσης-παραλαβής των εντολών ανάθεσης της βλάβης, έναρξης εργασιών 

επιτόπου της βλάβης, περάτωσης των εργασιών, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες 
παράδοσης –παραλαβής των εντολών αποκατάστασης της θιγείσας επιφάνειας και 

περάτωσης των εργασιών. 
 

Β. Εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών υπογείων δικτύων στη ΔΠΑ 
 

1. Στην παρούσα Σύμβαση μέσα στο αντικείμενο των εργασιών των Εργολαβιών 

κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής των Διοικητικών Περιοχών της 
ΔΠΑ συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών υπογείων 
δικτύων ενέργειας και δικτύων οπτικών ινών, που περιλαμβάνουν εργασίες 

εκσκαφών, τοποθέτησης- εκτοποθέτησης- μετατόπισης- διευθέτησης και συνδέσεων 
καλωδίων, καθώς και επαναφορών πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιδίδει στον Ανάδοχο, είτε μόνο τις εργασίες 

εκσκαφών και επαναφορών, είτε το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των 
βλαβών. 

 

2. Για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών υπογείων δικτύων, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκσκαπτικά συνεργεία και συνεργεία επαναφορών με 

τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
Το εκσκαπτικό συνεργείο θα αποτελείται κατ’ελάχιστον από τον χειριστή του 

εκσκαπτικού μηχανήματος και δύο εργάτες και θα πρέπει να είναι στη διάθεση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης, δεκαέξι (16) ώρες 

ημερησίως. Το ίδιο ισχύει και για το συνεργείο επαναφορών. Η απασχόληση αυτή του 
εκσκαπτικού συνεργείου και του συνεργείου επαναφορών αφορά περισσότερο στο 
χρόνο ετοιμότητάς τους και δεν είναι ο πραγματικός χρόνος εκσκαφών ή επαναφορών 

αντίστοιχα. 
Συγκεκριμένα το εκσκαπτικό συνεργείο θα πρέπει να παρευρίσκεται στην Έδρα της 

Περιοχής ή στο Εργοτάξιό του, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ειδοποίησής του 
θα προσέρχεται στον τόπο του έργου και θα κάνει έναρξη εργασιών κατά τις 
υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ, άμεσα ή το πολύ εντός δύο (2) ωρών. Το ίδιο ισχύει και για 

το συνεργείο επαναφορών. 
 

3. Ειδικά για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο οπτικών ινών θα χρειαστεί 
ειδικευμένο τεχνικό συνεργείο με κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία στην 
αποκατάσταση της βλάβης. Οι τεχνικοί του παραπάνω συνεργείου θα έχουν τις από το 

Νόμο προβλεπόμενες άδειες, θα είναι απολύτου εμπιστοσύνης (ασφάλεια 
υποκλοπών), τα ονόματά τους θα γίνονται γνωστά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα 

εφοδιαστούν με άδειες εισόδου στα Κ/Δ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατ’ελάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

 

α) Ένα εκσκαπτικό μηχάνημα, εξοπλισμένο με φορτωτή. 
β‘ Ένα κομπρεσέρ χειρός. 

γ) Ένα φορτηγό για το συνεργείο επαναφορών. 
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δ) Κλειστού τύπου φορτηγάκι. 
ε) Όργανα συγκόλλησης οπτικών ινών. 

στ)Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 220 V. 
ζ) Αντλία νερού. 

η) Περιελίκτρια που θα μεταφέρει στροφείο με καλώδιο οπτικών ινών.  
 
4. Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε ειδοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για έναρξη 

εργασιών στο πλαίσιο μίας εντολής έργου αποκατάστασης βλάβης υπογείων καλωδίων 
και εφόσον η ειδοποίηση αυτή έχει γίνει εντός των προβλεπομένων στην παραπάνω 

παράγραφο χρονικών ορίων απασχόλησης των συνεργείων του, θα πρέπει να είναι 
άμεση με μέγιστο χρονικό περιθώριο έναρξης εργασίας δύο (2) ώρες από τη στιγμή 
της ειδοποίησής του (αντί των οριζομένων στις παραπάνω παραγράφους Α1 και Α3 

του παρόντος Άρθρου, που ισχύει για τις περιπτώσεις έργων έκτακτης ανάγκης).  
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στην παραπάνω υποχρέωσή του 

επιβάλλεται η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου A.10 του Άρθρου 59 
(Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος ανά περίπτωση. 
Σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζεται αριθμός βλαβών μεγαλύτερος 

των συνήθως εμφανιζόμενων, που υπερβαίνουν την δυναμικότητα των οργανωμένων 
για την αντιμετώπισή τους συνεργείων του Αναδόχου, ο Εντεταλμένος Μηχανικός σε 

συνεργασία με τον Ανάδοχο, καθορίζει την σειρά αποκατάστασης των βλαβών και 
αναπροσαρμόζει το χρόνο έναρξης των εργασιών αντιμετώπισης της κάθε βλάβης με 

βάση τις τεχνικές δυνατότητες. 
 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον του δοθεί εντολή από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να εκτελεί εργασίες αποκατάστασης βλαβών υπογείων 
δικτύων, σε γεωγραφικά όρια που ανήκουν σε άλλη διοικητική Περιοχή της Δ/νσης 

Περιφέρειας Αττικής. 
 
6. Για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών υπογείων δικτύων ορίζονται ενδεικτικά οι 

εξής προθεσμίες πέρατος των εργασιών : 
 

6.1. Εκσκαφή χάνδακα, 1 ημέρα. 
6.2. Επίχωση και πλήρωση χάνδακα, 1 ημέρα. 
6.3. Κατασκευή συνδέσμων, 1 ημέρα. 

6.4. Αποκατάσταση οδικών στοιχείων, επαναφορές, 1 ημέρα. 
6.5. Κτίσιμο φρεατίου κιβωτίου ζεύξεως ΧΤ, 1 ημέρα. 

6.6. Τοποθέτηση σωλήνων, 2 ημέρες. 
 6.7. Ειδικά για τα καλώδια οπτικών ινών, η εκσκαφή και η 

Κατασκευή–τοποθέτηση –επισκευή φρεατίου, 

καθώς και η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης. 48 ώρες. 
 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς τον 
Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τις παραπάνω προθεσμίες, μειώνοντας ή 
αυξάνοντάς τις, ανάλογα με την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της βλάβης και με το 

μέγεθος του έργου. 
 

7. Ρητά συμφωνείται, ότι τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους Β.1 έως Β.6, 
έχουν εφαρμογή και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα τηρεί για όλες τις ημέρες 
του έτους ανεξάρτητα από αργίες, Κυριακές και εορτές και αποζημιώνεται με τις τιμές 

μονάδας εργασιών του Τιμολογίου της Σύμβασης προσαυξημένες κατά 65%, 
ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 
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Εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί στις ορισθείσες προθεσμίες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος, δεν αποζημιώνονται με την προσαύξηση του 65% και 

επιπλέον επιβάλλεται η ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παραγράφου Α.10. του Άρθρου 
59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

 
8. Οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, όσον αφορά στις 

ποσότητες και τη θέση τους μέσα στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, εξαρτώνται 

απόλυτα από τον αριθμό και τη συχνότητα των παρουσιαζόμενων βλαβών σε υπόγεια 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ και γενικά από τις κάθε στιγμή 

εμφανιζόμενες ανάγκες της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει και 
να εκτελεί εργασίες αποκατάστασης βλαβών ανεξάρτητα από την κάλυψη ή 
μη της μηνιαίας επίδοσης που προβλέπεται στο Άρθρο 28 παράγραφο 7.1.1. 

του παρόντος. Επιπλέον, οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών υπογείων δικτύων θα 
παρακολουθούνται χωριστά. 

 
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εργασθεί για εκτέλεση εντολής σχετιζόμενης με 

εργασίες αποκατάστασης βλαβών υπογείων δικτύων, σε Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ 

άλλη από εκείνη όπου είναι εγκατεστημένος, τότε, οι ασφαλιστικές καλύψεις του 
Παραρτήματος VI του παρόντος, θα πρέπει να καλύπτουν και την εκτέλεση εργασιών 

και εκτός των ορίων της Εργολαβικής Περιοχής του Αναδόχου, με αντίστοιχες 
επεκτάσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα γίνονται υπ’ ευθύνη του 

Αναδόχου. 
 
10. Για την πιστοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικών, με τις ημερομηνίες και ώρες 
παράδοσης-παραλαβής των εντολών ανάθεσης της βλάβης, έναρξης εργασιών 

επιτόπου της βλάβης, περάτωσης των εργασιών, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες 
παράδοσης –παραλαβής των εντολών αποκατάστασης της θιγείσας επιφάνειας και 
περάτωσης των εργασιών. 

 

 

Άρθρο 31 
 

Αποζημίωση Αναδόχου 

λόγω αναβολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ 
 

Εάν για λόγους που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ, αναβληθεί διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος, που είχε προγραμματιστεί μετά από σχετική εμπρόθεσμη αίτηση του 
Αναδόχου για εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση όταν επιπλέον 

συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

 Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναβλήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να έχει 
ειδοποιηθεί σχετικά ο Ανάδοχος την προηγουμένη της προγραμματισμένης 
ημερομηνίας εκτέλεσης των εργασιών. 

 
 Το συνεργείο του Αναδόχου μετέβη (επί τόπου) στο χώρο των εργασιών και δεν 

εργάσθηκε, λόγω μη πραγματοποίησης της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

Το ποσό που θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την παραπάνω αναβολή της διακοπής 

ηλεκτρικού ρεύματος, ανέρχεται σε τριακόσια Ευρώ (300 €), για την πλήρη και 
ολοσχερή αποζημίωσή του ανά περιστατικό αναβολής διακοπής, συμφωνείται δε ρητά, 

ότι ουδεμία άλλη αποζημίωση δικαιούται ο Ανάδοχος για την παραπάνω αιτία. 
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Άρθρο 32 

 
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 του ΔΕΔΔΗΕ. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν 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, 
είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 

νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 
Νυχτερινή εργασία, έστω και με έξοδα του Αναδόχου, απαιτεί προηγούμενη γραπτή 
έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ (Εντεταλμένου Μηχανικού). 

 
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, ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 
 

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 του ΔΕΔΔΗΕ ή 

την τεχνική αρτιότητα του Έργου, ή εξαιτίας περιορισμών στις ώρες εργασίας που 

επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές 
κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, η νυχτερινή ή υπερωριακή 

εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά Σάββατο ή τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική ειδική έγγραφη εντολή, να την πραγματοποιεί 
χωρίς αντίρρηση. 

 
Η προαναφερόμενη εντολή επιδίδεται στον Ανάδοχο, με το επισυναπτόμενο στο 

Τεύχος «Υποδείγματα» έντυπο, στην οποία αναφέρεται ρητά και με λεπτομέρεια ο 
χρόνος που πρέπει η εντολή αυτή να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσθετα 
οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, που του καταβάλλονται βάσει των τιμών μονάδας 

του Τιμολογίου για τις εργασίες που εκτέλεσε σε τέτοιες ημέρες ή νύκτες, δίδονται 
από τον τύπο: 

 
 

Π' = Π [(0,35 + 0,65 Κ' / Κ) - 1] 
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όπου : 
 

Π' είναι το πρόσθετο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο για τις 
εργασίες που εξετέλεσε στις ημέρες ή νύκτες που αναφέρονται παραπάνω 

 
Π το ποσό που προκύπτει από τις βασικές τιμές μονάδος του Τιμολογίου 

προσαυξημένες κατά το συντελεστή Σ-2 (πίνακες Ι έως VΙ του Τετάρτου 

Μέρους Τιμολογίου). 
 

Κ' είναι το ισχύον ημερομίσθιο προσαυξημένο με τις ισχύουσες νόμιμες ρυθμίσεις 
ανάλογα με την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά Σάββατο, Κυριακή ή 
άλλη, σύμφωνα με τον Νόμο, εξαιρετέα ημέρα ή κατά νύκτα ή κατά νύκτα 

Κυριακής. Νυκτερινή εργασία υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα 
22.00 έως την ώρα 06.00 της επομένης. Εργασία κατά Κυριακή υπολογίζεται 

εκείνη που εκτελείται από την ώρα 24.00 του Σαββάτου έως την ώρα 24.00 
της Κυριακής. 

 

Κ είναι το ημερομίσθιο που ισχύει κανονικά. 
 

Διευκρινίζεται ότι το έργο ή το τμήμα του έργου που συμφωνήθηκε με την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία να κατασκευαστεί Κυριακή θα πληρωθεί με την προβλεπόμενη 

προσαύξηση υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένο μέχρι την 
ώρα 24.00 της Κυριακής. 

 

6. Προκειμένου να εκτελεστεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, 
Εορτές, Σάββατα, Κυριακές κ.λπ. από τον Ανάδοχο «απολογιστικά» (κατά το Άρθρο 

52 (Απολογιστικές εργασίες) του παρόντος, απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη εντολή 
του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζονται 
οι προσαυξήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 5. 

 
7. Για την πιθανή υπερωριακή, νυχτερινή εργασία, εργασία Σαββάτου ή σε Αργίες, 

Εορτές, Κυριακές κ.λπ. που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, χωρίς την ειδική έγγραφη 
εντολή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτός δεν δικαιούται 
πρόσθετης αποζημίωσης. 

 
8. Προκειμένου να είναι σε θέση ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των έργων, 

είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή οργάνωση και δυναμικό, ώστε να μπορεί 
εύκολα να επιτυγχάνει, σε περίπτωση ειδικής εντολής Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας 
ημέρας, την πλήρη εγκατάσταση υπογείου καλωδίου μήκους ενός στροφείου, ήτοι 

περίπου 350μ., σε κάθε μία από τις Διοικητικές Περιοχές, των Εργολαβιών, της ΔΠΑ, 
της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ, καθώς και 

Λαμίας της ΔΠΚΕ. 
 
 

Άρθρο 33 
 

Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία 

 
1. Μετά την παράδοση στον Ανάδοχο από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ του 

κατασκευαστικού φακέλου κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προβαίνει στην αναγνώριση των πασσάλων της χάραξης, στις 
περιπτώσεις που έγινε πασσάλωση στο στάδιο της μελέτης και υπάρχουν τέτοιοι 
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πάσσαλοι. Η τοποθέτηση πασσάλων χάραξης στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης, 
πραγματοποιείται, όταν το κρίνει επιβεβλημένο ο ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2. Γενικά κατά την εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών, είναι δυνατό 

να προκύψει η ανάγκη να γίνουν παρεκκλίσεις από το κατασκευαστικό σχέδιο, που 
υπαγορεύονται από την τήρηση των κανόνων που προβλέπει το Εγχειρίδιο 
"Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής" του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλοι Κανονισμοί ή 

Προδιαγραφές ή διατάξεις ασφαλείας, για την τήρηση των οποίων είναι βάσει της 
Σύμβασης, υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

 
3. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί επακριβώς τους 

σχετικούς κανόνες, αφού ενημερώσει τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ και 

λάβει τις σχετικές οδηγίες. 
 

 

Άρθρο 34 
 

Χρήση εκρηκτικών υλών 
 

1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες, υποχρεούται να τις 
χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μη βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, ασφάλεια ή 

ποιότητα του Έργου ή την ακεραιότητα του προσωπικού του και των τρίτων ή την 
περιουσία των τρίτων και του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση 
και χρήση των εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 

επακριβώς με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, υπέχοντας όλες 
τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. 

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

Έργο ή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτους, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται 

να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση εκρηκτικών υλών και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία χωρίς εκρηκτικά. 

 
3. Η άσκηση ή όχι από τον ΔΕΔΔΗΕ του προηγούμενου δικαιώματος της, δεν απαλλάσσει 

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

άρθρο ή και γενικότερα από τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους και ούτε δημιουργεί 
στον Ανάδοχο δικαιώματα αποζημίωσης ή τυχόν πρόσθετης πληρωμής του. 

 
 

Άρθρο 35 

 
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, κ.λπ., 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, καθώς και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 
2. Όλα τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προαναφερόμενους 

σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα 
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εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες, τις οποίες εγκρίνει 
επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι εγκρίσεις αυτές του ΔΕΔΔΗΕ δε μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, 
σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη χρησιμοποίηση των 

εγκαταστάσεων αυτών. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 
 

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

κτηρίων. 
 

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 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. 

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. 

 

6. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να έχει στους χώρους εργασίας πρόχειρο 
φαρμακείο ή ότι άλλο αντίστοιχο προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία και επίσης να 

διατηρεί τηλεφωνική σύνδεση στο γραφείο του και στην Αποθήκη του για την 
διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Επιπλέον ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών πρέπει να διαθέτει στο γραφείο ή 

στην αποθήκη του ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και στους 
υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανάγκες του Έργου. 
 

7. Αποθήκευση Υλικών 
 

7.1. Ανάλογα με την Περιοχή εκτέλεσης εργασιών η αποθήκευση των υλικών γίνεται 
όπως παρακάτω : 

 

7.1.1. Για εργασίες που εκτελούνται στη Δ/νση Περιφέρειας Αττικής. 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει μέσα στα όρια της ευρύτερης 
περιοχής όπου προβλέπεται εκτέλεση εργασιών, αποθήκη περιφραγμένη 
κατάλληλα, που η συνολική της επιφάνεια να μην είναι μικρότερη από 800 

(οκτακόσια) τετρ. μέτρα από τα οποία ένας χώρος 100 (εκατό) τουλάχιστον τετρ. 
μέτρα πρέπει να είναι στεγασμένος και ασφαλισμένος (κλειστός) και άλλος ένας 

100 (εκατό) τουλάχιστον τετρ. μέτρα απλώς στεγασμένος. 
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7.1.2. Για εργασίες που εκτελούνται εκτός Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διαθέτει "Κύρια" αποθήκη περιφραγμένη 

κατάλληλα που η συνολική της επιφάνεια να μην είναι μικρότερη από 500 
(πεντακόσια) τετρ. μέτρα από τα οποία ένας χώρος 80 (ογδόντα) τουλάχιστον 
τετρ. μέτρα πρέπει να είναι ασφαλισμένος και στεγασμένος (κλειστός). 

 
Τόπος εγκατάστασης της αποθήκης του Αναδόχου ορίζεται η περιοχή της «έδρας» 

του (τόπος εγκατάστασης των γραφείων του όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 του 
παρόντος ή στο κύριο νησί της Εργολαβίας του για την περίπτωση των 
Εργολαβιών της ΔΠΝ με περισσότερες Εργολαβίες ανά Διοικητική Περιοχή). 

 
7.2. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προτίθεται να ιδρύσει και άλλη αποθήκη 

(βοηθητική) για διευκόλυνσή του και καλύτερη διακίνηση των υλικών, υποχρεούται 
να ζητήσει από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχετική έγκριση. Δεν επιτρέπεται η 
αποθήκευση υλικών και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ σε χώρους, εκτός της 

εγκεκριμένης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποθήκης. Μετά από έγγραφη αίτηση 
του Αναδόχου κατ' εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, η Προϊσταμένη 

Υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει μετάθεση της Αποθήκης του Αναδόχου, προσωρινά ή 
μόνιμα σε άλλη τοποθεσία απ' αυτήν που ορίζεται παραπάνω. 

 
7.3. Οι αποθήκες των διαφορετικών Αναδόχων, ή του ίδιου Αναδόχου που εκτελεί 

εργασίες σε πέραν της μιας Εργολαβίες, πρέπει να είναι τοπογραφικά ανεξάρτητες, 

έτσι ώστε να αποκλείεται από τη σχετική θέση μίας αποθήκης, η περίπτωση 
ανάμειξης των υλικών της, με υλικά άλλης αποθήκης. 

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου αποθηκευτικού χώρου από τον ίδιο ή 
άλλο Ανάδοχο της προηγούμενης εργολαβίας, προκειμένου να αποφευχθεί 

η ανάμιξη υλικών των δύο εργολαβιών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που δίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

παρακάτω. 
. 

 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δίδει την έγκρισή της για χρήση του αποθηκευτικού 

χώρου για τη νέα εργολαβία και επιτρέπει την χορήγηση υλικών ΔΕΔΔΗΕ σε αυτή, 
μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της αποθήκης από τα υλικά της 

εργολαβίας που λήγει και έχει πιστοποιηθεί το γεγονός της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας εκκένωσης της αποθήκης του Αναδόχου, από υλικά ΔΕΔΔΗΕ, με την 
σύνταξη σχετικού πρακτικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 

του Άρθρου 41 (Εκκαθάριση Εργολαβίας από άποψη Υλικών) του παρόντος. 
  Μετά την παραλαβή του πρωτοκόλλου αυτού, ο ΔΔ/ΤΕΕΕΧ ενημερώνει (συνδέει) 

τους ρόλους των αποθηκαρίων εργολάβου ΔΕΔΔΗΕ με την νέα εγκατάσταση στο 
σύστημα MM/SAP, ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση κινήσεων υλικών στο 
σύστημα. 

 
7.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας, που επιβάλλονται 

για την ασφάλεια της αποθήκης έναντι κινδύνου πυρκαγιάς, κλοπής και λοιπών 
κινδύνων, όπως περίφραξη ασφαλείας, περιφερειακός φωτισμός, σύστημα 
συναγερμού κ.λπ. συμμορφούμενος και με τις σχετικές υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ ή 

και εφόσον η θέση της αποθήκης το απαιτεί, με την τοποθέτηση φύλακα καθ' όλο 
το 24ωρο. 
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 Πρόσθετα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώσει την αποθήκη του και να 
τη στελεχώσει με κατάλληλο προσωπικό. 

 
8.Διαδικασία ενεργοποίησης εγκατάστασης (αποθήκης) Αναδόχου στο ERP-SAP 

 
Για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης (αποθήκης Αναδόχου) στο ERP-SAP ο 
Ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, γνωστοποιεί με επιστολή του 

στην Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ) (με FAX στο 210 9090839 ή σκαναρισμένη με mail), 
και με κοινοποίησή στην Προϊσταμένη Υπηρεσία και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, την 

πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση της αποθήκης του. 
 
Οδός: …………Αρ:. 

Πόλη:………… 
Δήμος:.................... 

Περιφερειακή Ενότητα:................. 
Τ.Κ:……… 

 

Η ενεργοποίηση της εγκατάστασης (αποθήκης) πραγματοποιείται σε συνεργασία 
ΔΔ/ΤΕΕΕΧ και ΔΠΛΤ, χωρίς να ενημερωθούν (συνδεθούν) οι ρόλοι των αποθηκαρίων 

ΔΕΔΔΗΕ με την νέα εγκατάσταση. 
Η πλήρης ενεργοποίηση της εγκατάστασης γίνεται από τον ΔΔ/ΤΕΕΕΧ εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του Αναδόχου, δηλαδή έχει συνταχθεί και 
του έχει κοινοποιηθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης μεταξύ Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 36 
 

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, ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 

 
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε 

μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή 

την εγκατάστασή τους, μη ασφαλή. 
 

3. Υποχρεώσεις Αναδόχου για τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό 
 
3.1. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση στην 

οποία θα προσδιορίζονται τα οχήματα και ο μηχανικός εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή και Υπεργολάβο 

του, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
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επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, με το 
οποίο θα αποδεικνύεται ότι το κάθε μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας 

που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς, τα οποία θα ανανεώνονται με 
ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου 
για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 

 Η μη προσκόμιση από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων πιστοποιητικών για τα 
ανυψωτικά μηχανήματα, εντός εύλογης τακτής ημερομηνίας, που θα θέσει 

εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, επιφέρει την ανέκκλητη ποινική ρήτρα της 
παραγράφου Γ.4. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

 

3.2. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με 
ειδικό σήμα σύμφωνα με το συνημμένο στο Τεύχος «Υποδείγματα» υπόδειγμα. 

 
Με μέριμνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και με βάση τα στοιχεία, για κάθε όχημα ή 
μηχάνημα έργου, που προσκομίζει ο Ανάδοχος, συμπληρώνονται στη φόρμα 

όλα τα πεδία και εκτυπώνεται το αντίστοιχο σήμα. Το κάθε σήμα υπογράφεται 
από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και χορηγείται στον Εκπρόσωπο του Αναδόχου, για 

επικόλληση επί του αντίστοιχου οχήματος ή μηχανήματος. 
Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο «ισχύει μέχρι» του ειδικού σήματος θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης ισχύος των προϋποθέσεων χορήγησής του. 
 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου ή Υπεργολάβου του θα χρησιμοποιείται 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. 

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου για τον εφοδιασμό και τη 
χρήση του ειδικού σήματος θα επιφέρει για κάθε μέρα παραβίασης την ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα, της παραγράφου Γ.9. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του 

παρόντος. 
 

4. Υποχρεώσεις Αναδόχου για τα εργαλεία 
 

Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να κάνει 

έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που 

μπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των 
εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

εντός είκοσι (20) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία γραπτής ειδοποίησης του 
ΔΕΔΔΗΕ, να συμπληρώσει τα εργαλεία του, σύμφωνα με την ειδοποίηση και να 

αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή μη καλής ποιότητας με άλλα κατάλληλα. Μετά την 
παρέλευση του 20ημέρου ο ΔΕΔΔΗΕ ορίζει ημερομηνία επανελέγχου για να 
εξακριβώσει, εάν ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με την γραπτή ειδοποίησή της. 

 
Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι από τον ΔΕΔΔΗΕ, είτε πραγματοποιηθούν είτε 

όχι, δεν μειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου, ο οποίος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή 
σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που χρησιμοποιεί. 
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Τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης εργαλεία αναφέρονται 
στον Πίνακα «Κατάσταση Επιβεβλημένων Εργαλείων» του παραρτήματος I του 

παρόντος. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, στα προαναφερόμενα, θα επιβάλλεται 

η ανέκκλητη ποινική της παραγράφου Γ.3. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του 
παρόντος. 

 

 
Άρθρο 37 

 
Υλικά προμήθειας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο 

 

1. Προσδιορισμός των υλικών προμήθειας του Αναδόχου 
 

1.1. Εκτός των υλικών προμηθείας του ΔΕΔΔΗΕ που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται με ευθύνη του και δαπάνες του, ορισμένα 
υλικά αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης και τα 

οποία θα ενσωματώνει στο Έργο κατά είδος και ποσότητα, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπουν για κάθε επιμέρους εργασία, τα Συμβατικά τεύχη 4 και 6, τα σχέδια 

της μελέτης και οι οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

1.2. Τα υλικά προμήθειας Αναδόχου αποτελούν το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τεύχους 3' της 
Σύμβασης (Τιμολόγιο) και για καθένα από αυτά αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του, 
η πλήρης περιγραφή του, σύμφωνα με τον Κατάλογο των Υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και 

ο κωδικός της προδιαγραφής του, η οποία περιλαμβάνεται στο Τεύχος 7 της 
Σύμβασης. 

 
1.3. Για την ένταξη και άλλων υλικών στα παραπάνω υλικά προμήθειας Αναδόχου, 

ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 8 (Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου - 

Συμπληρωματικές Εργασίες) και 9 (Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος) του 
παρόντος περί μεταβολών κατά την εκτέλεση του Έργου και αυξομείωση του 

προϋπολογισμού αυτού. 
Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να πάψει να χρησιμοποιεί και να αποσύρει, 

όποιο από τα πιο πάνω υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου, αποφασίστηκε 
από τον ΔΕΔΔΗΕ να καταργηθεί, λόγω αντικατάστασής του με άλλο ή κατάργησης 

της χρήσης του στις κατασκευές που ενσωματώνεται. 
 
1.4. Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος, προκειμένου για υλικά προμήθειας του, 

υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά καινούργια, πρώτης χρήσης, χωρίς ελαττώματα, 
τα οποία θα έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται 

στην προδιαγραφή τους. 
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να χρησιμοποιεί τα υλικά από αποξήλωση που περιέρχονται 
στην κατοχή του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρακάτω παράγραφο 2.8. 

του παρόντος Άρθρου, εφόσον είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στα δίκτυα, καθώς 
επίσης και τα υλικά που περιέρχονται στην κατοχή του σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρακάτω παράγραφο 2.7. του παρόντος Άρθρου. 
Τοποθέτηση υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου, που είναι ακατάλληλα είτε 
προέρχονται από προμήθειες του Αναδόχου και δεν είναι πρώτης χρήσης (από 

αποξήλωση), είτε προέρχονται - εκτός των παραπάνω εξαιρέσεων - από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, απαγορεύεται απόλυτα και εφόσον διαπιστωθεί τέτοια, επιβάλλεται η 
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αντικατάστασή τους, πέραν δε αυτού επιβάλλεται και ποινική ρήτρα κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Γ 5 του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

 
2. Εξασφάλιση των υλικών προμήθειας Αναδόχου - Προμηθευτές. 

 
2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται έγκαιρα τις αναγκαίες ποσότητες των 

υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου και να διατηρεί το κατάλληλο απόθεμα 

για καθένα από αυτά, ώστε να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες μέσα στις οριζόμενες 
προθεσμίες. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι μεταξύ των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, που 
αναγνώρισε πριν την κατάθεση της προσφοράς του, κατά το Άρθρο 42 (Γνώση των 
τοπικών συνθηκών) του παρόντος και το Τεύχος 8 "Υποδείγματα" της Σύμβασης 

(Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κ.λπ.), περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός 
των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας του, βάσει της εξέτασης που 

έκανε όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. Υπέρβαση προθεσμιών εξαιτίας 
ελλείψεων υλικών από τα παραπάνω, θεωρείται αποκλειστικής υπαιτιότητας του 
Αναδόχου και συνεπάγεται τη σε βάρος του επιβολή των προβλεπομένων, στο 

Άρθρο 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος, ποινικών ρητρών. 
 

2.2. Για την ανεύρεση των πηγών προμήθειας των υλικών ισχύουν τα παρακάτω : 
 

2.2.1. Η προμήθεια κάθε υλικού του παρόντος Άρθρου θα γίνεται αποκλειστικά από 
τους προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από τον ΔΕΔΔΗΕ 
"ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" (Παράρτημα II του 

παρόντος) 
 

2.2.2. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που στο πρόσφατο παρελθόν 
εκτέλεσαν με επιτυχία συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια των 
αντίστοιχων υλικών και τα υλικά αυτά έχουν ήδη συμπεριφερθεί ικανοποιητικά 

στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

2.2.3   Στον "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" εντάσσονται 
υλικά συγκεκριμένου τύπου (συγκεκριμένου σχεδιασμού/διαμόρφωσης με 
συγκεκριμένα επιμέρους εξαρτήματα ή πρώτες ύλες), η κατασκευή των οποίων 

πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής (συγκεκριμένης 
επωνυμίας και διεύθυνσης) και προσφέρονται από συγκεκριμένο Προμηθευτή.  

 
2.3. Διαδικασία Τεχνικής Αξιολόγησης και ένταξης στον "ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" 

 
2.3.1. Σε περίπτωση που κάποιος οίκος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον «Πίνακα 

Προμηθευτών Υλικών Προμήθειας Αναδόχου» ως εγκεκριμένος προμηθευτής 
ενός ή περισσοτέρων υλικών, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΔΔ για να 
ενημερωθεί για τις αντίστοιχες Τεχνικές Απαιτήσεις (τεχνικές 

Προδιαγραφές/Περιγραφές και τυχόν φύλλο πρόσθετων τεχνικών 
απαιτήσεων/συμπληρώσεων) αυτών. Ακολούθως, να υποβάλλει αρχικά στη 

ΔΔ/ΔΕΔΔΗΕ Επιστολή με την οποία να ζητά την ένταξή του στον «Πίνακα 
Προμηθευτών Υλικών Προμήθειας Αναδόχου». Η υπόψη επιστολή θα αναφέρει 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
i. Το υλικό ή τα υλικά για τα οποία ενδιαφέρεται να ενταχθεί και τον κωδικό 

τους. 
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ii. Δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, με 
αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, απασχολούμενο 

προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων 
διενέργειας δοκιμών κλπ). 

iii. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστάσιου κατασκευής 
στην κατασκευή των προσφερόμενων ή παρεμφερών υλικών, όπως 
κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή αντίγραφα), 

αντίγραφα συμβάσεων (δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται οι τιμές μονάδος) 
ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την κατασκευαστική δυνατότητα 

του εργοστασίου. 
iv. Πιστοποιητικό ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής. To υπόψη 

πιστοποιητικό θα πρέπει να καλύπτει το πεδίο παραγωγής των 

συγκεκριμένων υλικών και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της Επιστολή 
του καθώς και για όσο καιρό συμπεριλαμβάνεται το υλικό στον Πίνακα. Προς 

τούτο, ο προμηθευτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ενημερώνει τη ΔΔ σε περίπτωση που λήξει η ισχύς του 
πιστοποιητικού και ότι θα υποβάλει στη ΔΔ το νέο ανανεωμένο 

πιστοποιητικό. 
v. Πλήρη τεχνική προσφορά για κάθε υλικό που θα περιλαμβάνει:  

 Δήλωση συμφωνίας με τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις,  
 Σχέδιο του υλικού,  

 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από τις τεχνικές απαιτήσεις (τεχνικά 
χαρακτηριστικά, κατεργασίες κ.λπ.). 

vi. Δήλωση ότι τα υλικά θα φέρουν επισήμανση ή/και συσκευασία του 

εργοστασίου κατασκευής αν απαιτείται από τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Απαιτήσεις. 

vii. Πιστοποιητικά δοκιμών που αφορούν στο προσφερόμενο υλικό 
κατασκευασμένο στο παραπάνω δηλούμενο εργοστάσιο κατασκευής της παρ. 
ii, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις. 

viii. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του 
υλικού υποβάλλεται δήλωση του κατασκευαστή ότι επιτρέπει στον 

προμηθευτή να διαθέτει συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα υλικά κατασκευής του 
στους Αναδόχους κατασκευών δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2.3.2. Τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οίκου θα αξιολογούνται από 
τη ΔΔ. Σε περίπτωση που: 

 
i. Η προσφορά του οίκου είναι ελλιπής, ο οίκος θα ενημερώνεται εγγράφως 

από τη ΔΔ για τις τυχόν ελλείψεις, προκειμένου να υποβάλει αν επιθυμεί 

συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις. 
 

ii. Η προσφορά κριθεί τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Απαιτήσεις, η ΔΔ με επιστολή της θα ζητά από τη ΔΥΠΜ να 
προχωρήσει στην επιθεώρηση του εργοστασίου του οίκου καθώς και στον 

δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο των υπόψη υλικών ( διεξαγωγή δοκιμών αν 
απαιτούνται από την τις αντίστοιχες Προδιαγραφές, οπτικό έλεγχο, κλπ). 

Παράλληλα η ΔΔ θα ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή. 
 

Σημειώνεται ότι τα έξοδα για την επιθεώρηση του εργοστασίου και τον 

ποιοτικό έλεγχο των υλικών που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή σε κάθε περίπτωση. 
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Στη συνέχεια, η ΔΥΠΜ θα ενημερώνει τη ΔΔ σχετικά με τα αποτελέσματα του 
ποιοτικού έλεγχου (επιτυχής ή ανεπιτυχής διεξαγωγή δοκιμών αν 

απαιτούνται από την Προδιαγραφή, οπτικός έλεγχος, κλπ). Σε περίπτωση 
που ο ποιοτικός έλεγχος είναι επιτυχής η ΔΔ θα εντάσσει τον οίκο στον 

«Πίνακα Προμηθευτών Υλικών Προμήθειας Αναδόχου» και θα ενημερώνει 
σχετικά τον προμηθευτή. 

 

iii. Η προσφορά του οίκου είναι τεχνικά μη αποδεκτή, ο οίκος θα ενημερώνεται 
με επιστολή με τους λόγους απόρριψης αυτής. 

 
2.4. Διαγραφή από τον "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ" 

 
2.4.1. Από τον ΠΙΝΑΚΑ θα διαγράφεται Προμηθευτής για συγκεκριμένο υλικό και για 

την υπολειπόμενη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, όταν θα 
ισχύουν ταυτόχρονα τα παρακάτω : 

 

 το εν λόγω υλικό του συγκεκριμένου Προμηθευτή κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της παρούσας σύμβασης έχει απορριφθεί μετά από ποιοτικό 

έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Απαιτήσεις της παρ. 2.3.1, από 
εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον 3 φορές στο σύνολο των 

εργολαβικών περιοχών της χώρας. 
 
 Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε υλικά προερχόμενα από το εργοτάξιο 

ή από αποθηκευτικό χώρο ή αυτοκίνητο συνεργείου του Αναδόχου ή υλικά 
που έχουν προσωρινά αποτεθεί επί τόπου των έργων ή έχουν τοποθετηθεί 

στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

2.4.2. Η διαγραφή του Προμηθευτή από τον Πίνακα του Παραρτήματος II του 

παρόντος, που προαναφέρθηκε, για συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με τα πιο 
πάνω θα υλοποιείται μετά από πρόταση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ή της 

ΔΥΠΜ ή και αυτόματα με τη συγκέντρωση των δελτίων ποιοτικού ελέγχου. Η 
υλοποίηση της διαγραφής αυτής από τον υπόψη συμβατικό πίνακα θα γίνεται 
με μέριμνα της Διεύθυνσης Δικτύου (ΔΔ) και θα γνωστοποιείται στον Ανάδοχο. 

Μετά από τη γνωστοποίηση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παύσει αμέσως 
τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού, καταγγέλλοντας ενδεχόμενη σύμβασή του 

με τον υπόψη προμηθευτή. 
 
2.5. Συμφωνείται ρητά ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ουδαμού υπεισέρχεται στη σχέση του Αναδόχου 

και των Προμηθευτών του για οποιοδήποτε λόγο και ουδεμία έχει ή διατηρεί από 
την παρούσα Σύμβαση ή εξ άλλου λόγου και αιτίας υποχρέωση είτε προς τον 

Ανάδοχο είτε προς οποιονδήποτε Προμηθευτή του, εξαιτίας όρου σύμβασης που 
έχει συναφθεί μεταξύ Αναδόχου και Προμηθευτή για προμήθεια υλικών, εξ αυτών 
που περιλαμβάνει το παρόν Άρθρο, ιδιαίτερα δε εξαιτίας αθέτησης οικονομικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου προς Προμηθευτή του. 
 

2.6. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι οι τιμές μονάδος αγοράς, ο τρόπος πληρωμής του 
Προμηθευτή από τον Ανάδοχο και γενικά όλες οι δαπάνες που αφορούν την 
προμήθεια των υλικών αυτών, είναι αποκλειστικά υπόθεση του Αναδόχου και δεν 

σχετίζονται με κανέναν τρόπο με τις τιμές ανά υλικό που περιλαμβάνονται στο 
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου και με την εν γένει αποζημίωσή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
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όπως αυτή προσδιορίζεται στο Τιμολόγιο σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του 
παρόντος Άρθρου. 

 
Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να μεταφέρει με δαπάνες του, αναλαμβάνοντας 

και όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μεταφορά, όλα τα όπως 
αναφέρονται παραπάνω, υλικά από τα εργοστάσια ή τις αποθήκες των 
Προμηθευτών, μέχρι το εργοτάξιό του και στη συνέχεια μέχρι τον τόπο των έργων 

έως ότου ενσωματωθούν σ' αυτά. 
Συμφωνείται ακόμη ότι για τις μεταφορές αυτές και για όλες γενικά τις διακινήσεις 

των υλικών αυτών, δεν αμείβεται ιδιαίτερα ο Ανάδοχος, αλλά η αποζημίωσή του 
περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου. 

 

2.7. Σε εξαιρετική περίπτωση, όταν για λόγους ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος αδυνατεί να 
προμηθευτεί κάποιο από τα παραπάνω υλικά και προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

επείγοντα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, είναι δυνατόν μετά από αίτημά του και εφόσον βέβαια 
ο ΔΕΔΔΗΕ έχει διαθέσιμα αποθέματα, να του χορηγήσει από την οικεία Αποθήκη 
της, ποσότητα από το υλικό αυτό ανάλογη των αποθεμάτων και των αναγκών των 

επειγόντων έργων, μετά από απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή, στο μηνιαίο λογαριασμό που ακολουθεί της χορήγησης των 

υλικών από τον ΔΕΔΔΗΕ, παρακρατείται η αξία τους με τιμολόγηση, στην οποία οι 
τιμές μονάδας λαμβάνονται από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου και επ' αυτών 

εφαρμόζεται η γνωστή μέχρι την στιγμή της πώλησης Αναθεώρηση Τιμών, 
σύμφωνα με το Άρθρο 56 (Αναθεώρηση Τιμών) του παρόντος. 

 

2.8. Εξ άλλου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει από τον ΔΕΔΔΗΕ ποσότητες 
από τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου που βρίσκονται σαν ακινητούντα 

αποθέματα στις αποθήκες της. 
 
Η αξία των υλικών που μπορεί να χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο κάθε μήνα, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 10% της μηνιαίας επίδοσης της υπόψη Εργολαβίας, εκτός 
αν ο Ανάδοχος εγγράφως ζητήσει ποσότητες μεγαλύτερης αξίας και ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 

σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημά του. 
 
Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου υλοποιείται με επίδοση σ' αυτόν εντολής, 

εξομοιούμενης με εντολή "εργασίας" της Σύμβασης κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στο Άρθρο 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του 

παρόντος τεύχους με όλες τις εκ του Άρθρου αυτού συνέπειες, η οποία όμως δεν 
επιδίδεται μέσω SAP. Η προθεσμία για την εκτέλεση της υπόψη "εργασίας" δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Η "εργασία" θεωρείται ολοκληρωμένη 

με την παραλαβή των υλικών από την τροφοδοτούσα Αποθήκη της Εργολαβίας ή 
από την Αποθήκη της Περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, η αξία δε των υλικών που χορηγούνται στον Ανάδοχο παρακρατείται με 
τη μέθοδο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.7. 

 

Επιπλέον για τα αποξηλούμενα, από τον Ανάδοχο, υλικά του ΔΕΔΔΗΕ, του ΕΚΤΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ του τιμολογίου, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 
α) Τα υλικά αυτά δεν θα καταγράφονται στις ΚΑΥ και επομένως δε θα 

επιστρέφονται από τον Ανάδοχο στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά θα 

περιέρχονται στην κυριότητα του Αναδόχου. 
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β) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στην αποθήκη του, να προχωρεί στη διαλογή 
των υλικών αυτών σε κατάλληλα για τοποθέτηση στα δίκτυα και σε άχρηστα. 

Τα υλικά που είναι κατάλληλα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τοποθέτηση 
στα δίκτυα, αποζημιούμενος με την προβλεπόμενη από την παρούσα Σύμβαση, 

διαδικασία για τα υλικά προμηθείας του. Όσα από αυτά δεν του είναι χρήσιμα 
(πλεονάζουν ή είναι άχρηστα), δύναται να τα μεταπωλήσει ή να τα εκποιήσει. 
Σε περίπτωση μεταπώλησης των υλικών σε άλλο Ανάδοχο, ο αγοραστής 

Ανάδοχος οφείλει να αναγγείλει την προγραμματιζόμενη αγορά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.7.1 του Άρθρου 48 (Επιθεωρήσεις - Δοκιμές 

υλικών προμηθείας Αναδόχου) του παρόντος. 
 
γ) Οι ποσότητες των υλικών που αποξηλώνονται, ανά κωδικό υλικού, θα 

προκύπτουν αυτόματα από το μηχανογραφικό πρόγραμμα πιστοποιήσεων, κατά 
την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών αποξήλωσης.  

Στο Παράρτημα III του παρόντος αναφέρονται τα αποξηλούμενα υλικά 
προμηθείας Αναδόχου που δεν επιμετρούνται κατά την εκτοποθέτηση. 

 

Η αξία τους θα παρακρατείται με πιστοποίηση, στην οποία σαν τιμή μονάδος θα 
λαμβάνεται ποσοστό επί των τιμών μονάδας από το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου και 

επ' αυτών θα εφαρμόζεται η Αναθεώρηση Τιμών σύμφωνα με το Άρθρο 56 
(Αναθεώρηση Τιμών) του παρόντος. Το προαναφερόμενο ποσοστό είναι 60% για το 

σύνολο των εργολαβιών, εκτός από τις Εργολαβίες των νησιών της ΔΠΝ (πλην της 
Κρήτης), της Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλονιάς της ΔΠΠ-Η, των νησιών Άνδρου 
και Τήνου της ΔΠΑ και Χαλκίδας, Αλιβερίου της ΔΠΚΕ, το οποίο είναι 20%. 

 
2.9. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία τέλος, δικαιούται να ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να χορηγήσει στον ΔΕΔΔΗΕ, ποσότητα από τα υλικά προμηθείας του ως 
ανταλλακτικά. Το δικαίωμά του αυτό ασκεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εξομοιώνοντάς το επίσης με 
επίδοση "εργασίας" της Σύμβασης, με όλες τις εκ του Άρθρου 28 «Επίδοση 

Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος συνέπειες. 
Η προθεσμία για την εκτέλεση και αυτής της "εργασίας" δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 15 ημερών. 
Η ποσότητα δε, που υποχρεούται ο Ανάδοχος να χορηγήσει σε κάποιο 
ημερολογιακό μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αξία, ανά υλικό το 0,5% και για το 

σύνολο της ποσότητας το 2% της μηνιαίας συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση που σε κάποιο μήνα ο ΔΕΔΔΗΕ ζητήσει από τον Ανάδοχο ποσότητα 

μεγαλύτερη από τα παραπάνω όρια, ο Ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να 
χορηγήσει την επιπλέον ποσότητα, με τις ίδιες τιμές μονάδας και τους υπόλοιπους 
όρους της Σύμβασης (περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης τήρησης της κατά τα 

ως άνω τιθέμενης προθεσμίας). Στην περίπτωση αυτή επί της εντολής "εργασίας" 
θα αναφέρεται ενυπόγραφα από τον Ανάδοχο, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 

χορήγησης στον ΔΕΔΔΗΕ της ποσότητας των επιπλέον υλικών καθ' υπέρβαση των 
ορίων του προηγούμενου εδαφίου. 
Η "εργασία" θεωρείται ολοκληρωμένη με την παράδοση των υλικών στην 

τροφοδοτούσα Αποθήκη της Εργολαβίας ή στην Αποθήκη της Περιοχής, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο δε Ανάδοχος αποζημιώνεται με 

σύνταξη πιστοποίησης, στην οποία οι τιμές μονάδας λαμβάνονται από το ΕΚΤΟ 
ΜΕΡΟΣ του Τιμολογίου και επ' αυτών εφαρμόζεται η γνωστή μέχρι την στιγμή της 
αγοράς Αναθεώρηση, σύμφωνα με το Άρθρο 56 (Αναθεώρηση Τιμών) του 

παρόντος. 
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2.10. Συμφωνείται ότι οι χορηγήσεις από τον Ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ και αντίστροφα, 
υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου, κατά τα αναφερόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους 2.7, 2.8 και 2.9, δε λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό της, κατά τα Άρθρα 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για 

εκτέλεση» του παρόντος, μηνιαίας απόδοσης του Αναδόχου. 
 
3. Αποθήκευση 

 
3.1. H αποθήκευση των υλικών προμήθειας του Αναδόχου θα γίνεται, στην Αποθήκη 

του Άρθρου 35 (Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου) του παρόντος, 
κατά τρόπον, ώστε να μη γίνεται ανάμειξή τους με τα υλικά ιδιοκτησίας του 
ΔΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται διακεκριμένα τμήματα και στον 

στεγασμένο χώρο της Αποθήκης (π.χ. ράφια) και στους υπόλοιπους χώρους της. 
 

3.2. Την ίδια υποχρέωση μη ανάμειξης υπέχει ο Ανάδοχος και κατά την προσωρινή 
αποθήκευση των υλικών αυτών επί των αυτοκινήτων του και στις προσωρινές 
θέσεις απόθεσης επί τόπου των έργων μέχρι την ενσωμάτωσή τους. 

 
Επίσης τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου που προέρχονται από το 

δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ από αποξήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω 
παράγραφο 2.8., ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην τα αναμιγνύει με τα καινούργια 

υλικά δικής του προμήθειας. 
 
3.3. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, όσον αφορά στην ταξινόμηση των υλικών κατ' είδος και κατά παρτίδα 
παραλαβής, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των ελέγχων από τα εντεταλμένα 

όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
4. Διακίνηση - Λογιστική Παρακολούθηση 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία για την προμήθεια και διαχείριση 

των υλικών του παρόντος Άρθρου και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη 
διενέργεια σχετικών ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ κατά τα γενικά προβλεπόμενα στα Άρθρα 
47 (Έλεγχος του Έργου) και 48 (Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών προμηθείας 

Αναδόχου) του παρόντος. 
Επίσης υποχρεούται να τηρεί ανά παραγγελία τα αντίστοιχα ανά υλικό στοιχεία, που 

πιστοποιούν τη σύμφωνη με τις προδιαγραφές παραγγελία και παραλαβή του 
(Συμβάσεις προμήθειας, Αποτελέσματα δοκιμών, Πιστοποιητικά ελέγχου, Τιμολόγια, 
Δελτία Αποστολής κ.λπ.) και να τα διαθέτει σε κάθε ζήτηση αρμοδίων οργάνων του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 

5. Αποζημίωση Αναδόχου για υλικά προμήθειάς του 
 
5.1. Στη σύμφωνα με τα παρακάτω προσδιοριζόμενη αποζημίωση του Αναδόχου, για τα 

υλικά προμηθείας του, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και το πλήρες κόστος που 
κατέβαλε και θα καταβάλει για να φέρει σε πέρας τις εκ του Άρθρου αυτού 

υποχρεώσεις του. 
 
5.2. Η αποζημίωση του Αναδόχου για ένα υλικό προμηθείας του, καταβάλλεται 

αποκλειστικά και μόνον με την πληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού που 
περιλαμβάνει το αποπερατωθέν τμήμα του έργου (εργασία) στο οποίο 

ενσωματώθηκε το υλικό αυτό. 



100 
 

 Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στο λογαριασμό, αξία υλικών που απλώς 
προσκομίστηκαν στον τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του Αναδόχου (δημιουργία 

αποθέματος). 
 

5.3. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης του Αναδόχου για εργασίες που περιλαμβάνουν 
και υλικά προμήθειας του, αναλύεται στη σελίδα 4 του Τεύχους του Τιμολογίου υπό 
τον τίτλο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ". 

 
5.4. Ρητά συνομολογείται ότι : 

 
5.4.1. Για τα υπόψη υλικά, τα οποία συνήθως είναι ειδικής φύσεως, μη ευρισκόμενα στη 

συνήθη αγορά, δεν υπάρχουν ή δεν αναζητούνται τιμές πρακτικών της Επιτροπής 

Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) 
 

5.4.2. Τυχόν απόκλιση της αξίας των υλικών που εμπεριέχεται στα άρθρα του 
Τιμολογίου, από τη συνολική αξία που υπολογίζεται αναλυτικά επί πραγματικής 
κατασκευής, βάσει του καταλόγου τιμών των υλικών (ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του 

Τιμολογίου), θεωρείται δικαιολογημένη εξαιτίας της πολλαπλότητας του μεγέθους 
ορισμένων υλικών και άλλων τεχνικής φύσεως λόγων. 

 
5.5. Με βάση τα παραπάνω, συντάσσονται και υποβάλλονται οι επιμετρήσεις και 

πιστοποιήσεις ανά μήνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος του Τιμολογίου 
και στα Άρθρα 50 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του 
παρόντος. 

 
5.6. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τις τιμές των υλικών, με βάση δε τις τιμές του Τιμολογίου 

που προκύπτουν από αυτές και της συνολικής του αποζημίωσης, διαμόρφωσε την 
προσφορά του (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και κατόπιν αυτού παραιτείται του 
δικαιώματος να αμφισβητήσει το εύλογο των υπόψη τιμών. 

 
6. Ευθύνες - Εγγυήσεις του Αναδόχου για τα υλικά προμήθειάς του 

 
Πέραν των όσων γενικότερα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και όσων ειδικότερα 
περιλαμβάνονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος Άρθρου, για τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου σχετικά με τα υλικά προμήθειας του, καθώς και 
για τις συνέπειες μη τήρησής τους, διευκρινίζεται επιπλέον ότι έχουν εφαρμογή και γι' 

αυτά τα υλικά, τα Άρθρα 17 (Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης 
Συμβαλλομένων), 47 (Έλεγχος του Έργου), 48 (Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών 
προμηθείας Αναδόχου), 57 (Ελαττώματα του Έργου) και 62 (Ανωτέρα Βία) του 

παρόντος και γενικότερα οι διατάξεις του Αστικού κώδικα περί πωλήσεως κινητών 
πραγμάτων. 

 
 

Άρθρο 38 

 
Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 

 
1. Στις περιπτώσεις που παραχωρούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για χρήση 

εργαλεία από αυτά που υπάρχουν στο Παράρτημα Ι του παρόντος, επειδή δεν 

βρίσκονται εύκολα στην αγορά, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να καταβάλλει στον 
ΔΕΔΔΗΕ, αφενός σαν αντάλλαγμα χρήσης τους, αφετέρου για τη φυσιολογική από τη 

χρήση φθορά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) - καταβαλλόμενο εφάπαξ και για κάθε 
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παραλαβή - επί της, στους καταλόγους του ΔΕΔΔΗΕ αναγραφόμενης, αξίας αυτών ως 
καινούργιων, καθώς επίσης ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αυτής αξίας για 

κάθε δίμηνο χρήσης του συγκεκριμένου εργαλείου. 
 

2. Κατ' εξαίρεση, όταν το ίδιο εργαλείο εγκριθεί να παραχωρηθεί μόνο για ολιγοήμερη 
χρήση στον Ανάδοχο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί περιστασιακά η κατασκευή έργων 
μεγαλυτέρων των συνήθων απαιτήσεων και τούτο επαναληφθεί και άλλες φορές εν 

συνεχεία στη διάρκεια της Εργολαβίας, τότε ο Ανάδοχος θα καταβάλλει το ως άνω 
ποσοστό 10% μόνο για την πρώτη χορήγηση, ενώ για τον υπολογισμό του ενοικίου 

θα αθροίζονται οι ημέρες χρήσης και θα στρογγυλεύονται προς τα πάνω σε ακέραια 
δίμηνα. 

 

3. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, κάποιου εργαλείου 
ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ, που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος 

να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ πέρα από τα προαναφερόμενα ποσοστά χρέωσης και την 
πλήρη αξία του εργαλείου, που υπολογίζεται με βάση την κατάσταση, στην οποία αυτό 
ήταν πριν χορηγηθεί στον Ανάδοχο ή την από τον ΔΕΔΔΗΕ εκτιμώμενη αξία της 

ζημιάς που προκλήθηκε στο εργαλείο, στην περίπτωση που αυτό κριθεί επισκευάσιμο. 
 
 

Άρθρο 39 

 
Παράδοση – Μεταφορά – Διαφύλαξη Υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ 

 

1. Παράδοση Υλικών 
 

Η παράδοση στον Ανάδοχο των υλικών, τα οποία του παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται όπως ορίζεται κάθε φορά από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους: 

 
1.1. Για εργασίες που εκτελούνται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη 

 
Τρόπος Η-1 
Στην "τροφοδοτούσα αποθήκη" του ΔΕΔΔΗΕ, που αναφέρεται στο Άρθρο 4 του 

παρόντος, πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου. Η στοιβασία των υλικών πάνω στο 
αμάξωμα του αυτοκινήτου γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου. 

 
Τρόπος Η-2 
Στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, της Περιοχής στο έδαφος. Η φόρτωση και στοιβασία των 

υλικών πάνω στο αμάξωμα του αυτοκινήτου γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου. 
 

Τρόπος Η-3 
Σε διαφορετικό από τους παραπάνω τόπο (χώρο ή έκταση) παράδοσης και κατά 
διαφορετικό τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Σ' αυτήν την περίπτωση η 

αποζημίωση του Αναδόχου καθορίζεται κάθε φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί 
Καθορισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών . 

 
 
1.2. Για έργα εκτελούμενα στα νησιά, πλην της Κρήτης 

 
Ειδικά για τα νησιά, πλην της Κρήτης, όπου μεσολαβεί θαλάσσια μεταφορά των υλικών, 

συμπεριλαμβανομένης και της μέσω οχηματαγωγών μεταφοράς, ισχύουν τα παρακάτω : 
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1.2.1. Περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς εκτελούμενης από τον Ανάδοχο 

 
Τρόπος Ν-1 

Στην "τροφοδοτούσα αποθήκη" του ΔΕΔΔΗΕ, που αναφέρεται στο Άρθρο 4 του 
παρόντος, πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου. Η στοιβασία των υλικών πάνω στο 
αμάξωμα του αυτοκινήτου γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου.  

 
1.2.2. Περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς εκτελουμένης από τον ΔΕΔΔΗΕ 

 
Τρόπος Ν-2 
Στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ κάθε νήσου πάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου. Η φόρτωση 

και στοιβασία των υλικών πάνω στο αμάξωμα του αυτοκινήτου γίνεται από το προσωπικό 
του Αναδόχου. 

 
Τρόπος Ν-3 
Παράδοση των υλικών που προέρχονται από αποξήλωση, στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ 

κάθε νήσου. Η εκφόρτωση γίνεται από προσωπικό και με μηχανήματα του Αναδόχου. 
 

Τρόπος Ν-4 
Σε διαφορετικό από τους παραπάνω τόπο (χώρο ή έκταση) παράδοσης και κατά 

διαφορετικό τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Σ' αυτή την περίπτωση η 
αποζημίωση του Αναδόχου καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί 
Καθορισμού Τιμής Μονάδος Νέων Εργασιών. 

 
Διευκρινίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις εργασίες που 

κατασκευάζονται από αυτόν, προσαυξάνεται - ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των 
υλικών - σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τιμολόγιο λόγω έκτασης περιοχής και 
δυσχερειών αυτής. Αν παραστεί ανάγκη, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να εφαρμόσει 

περισσότερους από έναν τρόπους παράδοσης από τους παραπάνω οριζόμενους. Στην 
περίπτωση αυτή τα υλικά κάθε εντολής ομαδοποιούνται στα σύνολα στύλοι, 

μετασχηματιστές και λοιπά υλικά και δεν επιτρέπεται η χρήση περισσοτέρων του ενός 
τρόπων για την παράδοση υλικών του ίδιου συνόλου. 
 

2. Δαπάνες μεταφοράς υλικών 
 

2.1. Οι δαπάνες μεταφοράς των υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ, καταβάλλονται στον 
Ανάδοχο με την προσαύξηση επί των τιμών Τιμολογίου, λόγω έκτασης περιοχής και 
δυσχερειών αυτής, όπως προσδιορίζεται στο Τιμολόγιο της Σύμβασης 

 
2.2. Ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το απόλυτο δικαίωμα επιλογής κατά την κρίση της, του 

προσφορότερου και οικονομικότερου είδους του πλωτού μέσου που θα 

χρησιμοποιηθεί, περιλαμβανομένης της περίπτωσης μεταφοράς των υλικών, με 
οχηματαγωγά, επί οχημάτων του Αναδόχου, καθώς και του λιμένα φόρτωσης 

των υλικών και του λιμένα εκφόρτωσης αυτών.  
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που προκρίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η θαλάσσια 
μεταφορά με οχηματαγωγό, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης για 

το ναύλο του έμφορτου ή κενού αυτοκινήτου του κατά τη μετάβαση ή επιστροφή 
του, ούτε για τη χρήση και καθυστέρηση του αυτοκινήτου και του προσωπικού 
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του κατά το χρόνο διάρκειας της θαλάσσιας μεταφοράς και αναμονής για τη 
μεταφορά αυτή. 

 
2.2.2. Στη περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ προκρίνει τη μεταφορά από τον Ανάδοχο υλικών 

που του χορηγήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ διά θαλάσσης με χρησιμοποίηση πλωτού 
μέσου άλλου, πλην οχηματαγωγού γραμμής, ο Ανάδοχος δικαιούται 
αποζημίωσης «απολογιστικά» (κατά το Άρθρο 52 (Απολογιστικές εργασίες) του 

παρόντος). Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά θα διενεργείται για λογαριασμό 
και μετά από Εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, φερομένης στο σχετικό ναυλοσύμφωνο - 

φορτωτική σαν ναυλώτριας, η οποία επιβαρύνεται με τη δαπάνη της θαλάσσιας 
μεταφοράς, τη δαπάνη της φόρτωσης στο πλωτό μέσο και της εκφόρτωσης των 
υλικών στην προκυμαία, καθώς επίσης και κάθε συναφούς δαπάνης που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της θαλάσσιας μεταφοράς. 
Επισημαίνεται, ότι με μέριμνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η επιλογή του είδους 

της ως άνω μεταφοράς θα γίνεται μόνον, εφόσον αποδεδειγμένα δεν υφίσταται 
τρόπος η μεταφορά να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 
και αποκλειστικά κατόπιν της αντίστοιχης Εντολής προς τον Ανάδοχο. 

 
2.2.3.  Πέραν των προαναφερομένων, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα στις περιπτώσεις 

μεταφοράς υλικών δια θαλάσσης σε νησιά, να αναλαμβάνει η ίδια την εκτέλεση 
των παραπάνω μεταφορών με δικό της μεταφορέα και ο Ανάδοχος δε δικαιούται 

για τις περιπτώσεις αυτές καμιάς αποζημίωσης. 
 
3. Διαφύλαξη Υλικών 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί, συντηρεί και διαφυλάσσει με κάθε 

επιμέλεια τα υλικά που του παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και έχει την ευθύνη για κάθε 
βλάβη, φθορά ή απώλεια, η οποία προέρχεται από τυχαία περιστατικά, με εξαίρεση μόνο 
τα προερχόμενα από ανώτερη βία. Επίσης ο Ανάδοχος έχει για τα υλικά αυτά τις ευθύνες 

του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με ακρίβεια με τις σχετικές οδηγίες 

του ΔΕΔΔΗΕ για συντήρηση και ασφαλή διαφύλαξη των υλικών, χωρίς να μειώνονται 
από το λόγο αυτό οι συνολικές ευθύνες του, που προκύπτουν από το παρόν Άρθρο. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΔΕΔΔΗΕ 

από λόγους απώλειας, βλάβης, φθοράς υλικού, καθώς επίσης και για την απόδοση σε 
αυτήν κάθε δαπάνης, στην οποία τυχόν υποβλήθηκε, από καθυστέρηση παραλαβής του 

(υλικού) από τον Ανάδοχο, εφόσον το υλικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1.1. του Άρθρου 29 (Διαδικασίες και όροι εκτέλεσης των έργων), ήταν στη διάθεσή του. 
 

Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται, εφόσον συντρέχουν σχετικοί 
λόγοι και απαιτηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας για τη 

διαφύλαξη των υλικών από την παραλαβή τους από τις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι 
την τοποθέτησή τους στο δίκτυο. 
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Άρθρο 40 
 

Διακίνηση και Λογιστική Παρακολούθηση των υλικών που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ 
 

1. Διακίνηση υλικών 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απολύτως με τη διαδικασία που 

καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και αναφέρεται στην : 
 

 παραλαβή των υλικών ΔΕΔΔΗΕ. 
 αποθήκευση ανά κατηγορία καταλληλότητας, διακίνηση και διαχείρισή τους ανά 

αποθήκη 

 μη ανάμειξή τους με τα υλικά προμηθείας Αναδόχου (υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
του Τιμολογίου). 

 επιστροφή αυτών που πλεονάζουν ή αποξηλώνονται στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ 
καθώς και στην 

 τελική εκκαθάριση της Σύμβασης από άποψη υλικών ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

2. Χορήγηση Υλικών 
 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα χορηγήσει στον Ανάδοχο, μετά από 
αίτησή του, ποσότητα υλικών, που θα αφορά στις πρώτες εντολές που θα του 
επιδοθούν, αφού θα έχει καταθέσει με την υπογραφή της Σύμβασης την Εγγυητική 

Επιστολή για τα υλικά του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 
(Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές) του παρόντος και εφόσον έχει υποβάλει στον 

αρμόδιο Υποτομέα Ασφαλίσεων της ΔΟΛ, το συμβόλαιο ασφάλισης των υλικών του 
ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 77 (Ασφαλίσεις) και το Παράρτημα 
VI του παρόντος. 

 
Η χορήγηση στον Ανάδοχο υλικών στη συνέχεια θα γίνεται κατά την κρίση του 

ΔΕΔΔΗΕ, ανά εντολή ή ομάδα εντολών επί μέρους έργων, ή σε γενική χρέωση της 
αποθήκης της Σύμβασης, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, ανάλογα με το ρυθμό προόδου 
κατασκευής, ή όπως θα ορίσει η σχετική διαδικασία του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Διαδικασία Χορήγησης υλικών 

 
Η διαδικασία περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 

 

 Ο Ανάδοχος ερευνά, μετά την επίδοση κάθε εντολής εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
αν είναι δυνατός ο έγκαιρος εφοδιασμός του με τα απαραίτητα, παρεχόμενα από 

τον ΔΕΔΔΗΕ υλικά. 
 
 Για το λόγο αυτό συντάσσει τα σχετικά Δελτία Χορήγησης Υλικών (Δ.Χ.Υ.) για όλα 

τα υλικά του έργου ή για μέρος αυτών (εφόσον για τα υπόλοιπα έχει απόθεμα) και 
τα υποβάλλει στον Εντεταλμένο Μηχανικό για έγκριση. 

 
 Ο Εντεταλμένος Μηχανικός εγκρίνει τα Δ.Χ.Υ., τα οποία καταχωρούνται, από τον 

χρήστη του υποσυστήματος MM/SAP (Υπεύθυνος αποθήκης Αναδόχου), στο 

σύστημα και κατόπιν εκτυπώνεται το αντίστοιχο παραστατικό σε δύο αντίγραφα τα 
οποία υπογράφονται από τον εγκρίνοντα και τον Ανάδοχο. Το ένα αντίγραφο του 

παραστατικού δίδεται στον Ανάδοχο.  
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Το ΔΧΥ (αίτημα αναδόχου) επισυνάπτεται στο παραστατικό του ERP/SAP και 
αρχειοθετείται σε φάκελο εκκρεμούντων ΔΧΥ. 

 
 Ο Ανάδοχος επικοινωνεί με την αποθήκη ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να την 

ενημερώσει για τα προς παραλαβή υλικά και για τον καθορισμό της ημερομηνίας 
παραλαβής των υλικών. 

 

 Κατόπιν παραλαμβάνει τα υλικά από την αποθήκη μαζί με το παραστατικό 
παραλαβής τους, το οποίο εκτυπώνεται από το ERP/SAP. 

 
Όταν γίνεται χορήγηση γυμνών αγωγών (Al, ACSR, Cu) θα αναγράφονται, 
από τον αποθηκάριο της αποθήκης ΔΕΔΔΗΕ, υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της 

πινακίδας, δηλαδή Κιλά και Μήκος χορηγούμενου αγωγού, στο πεδίο «Δελτίο 
Αποστολής» του SAP, ώστε τα προαναφερόμενα στοιχεία να αναγράφονται στο 

εκτυπωμένο από το σύστημα παραστατικό και να είναι διαθέσιμα κατά την 
διαδικασία εκκαθάρισης της αποθήκης από πλευράς υλικών. 

 

 Ο αρμόδιος υπάλληλος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Υπεύθυνος αποθήκης 
Αναδόχου), όταν πληροφορηθεί την εκτέλεση των ΔΧΥ (με mail του αποθηκαρίου 

ή με λήψη των παραστατικών από την αποθήκη) αναζητεί στο σύστημα, με βάση 
τον αριθμό της εντολής μεταφοράς (αγοράς) τα παραστατικά, τα εκτυπώνει, τα 

επισυνάπτει στα αντίστοιχα εκκρεμούντα παραστατικά (ΔΧΥ) και τα αρχειοθετεί, 
κατά αύξουσα αρίθμηση, στο φάκελο διεκπεραιωμένων ΔΧΥ.  

 

3.Χρεωστικό Υπόλοιπο Υλικών – Αποθέματα Υλικών 
 

3.1. Η αξία του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου, που αφορά στα υλικά (και 
εργαλεία) ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα χέρια του, πρέπει να περιορίζεται όσο 
είναι δυνατό στο ελάχιστο που απαιτεί η ομαλή λειτουργία της Εργολαβίας και σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο χρεωστικό υπόλοιπο 
υλικών, το οποίο ορίζεται για την παρούσα Εργολαβία και σε κάθε στιγμή για το 

χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης πλην των τελευταίων τριών (3) μηνών, στο 
ύψος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 10 (Εγγυήσεις - Εγγυητικές 
Επιστολές) του παρόντος. 

 
3.2. Στο τελευταίο τρίμηνο της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να κάνει έναρξη μείωσης των αποθεμάτων υλικών του ΔΕΔΔΗΕ που 
έχει στην κατοχή του. Ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα του τριμήνου αυτού, επί 
πλέον των λοιπών υποχρεώσεών του από την παρούσα παράγραφο, οι οποίες θα 

τηρούνται οπωσδήποτε, θα παραδίδει στον ΔΕΔΔΗΕ όλα τα υλικά κατηγορίας Α,Β,Χ 
και Γ που προέρχονται από αποξηλώσεις υπαρχόντων δικτύων ή από υπόλοιπα 

παραλαβών υλικών και που βρίσκονται στα χέρια του.  
 Το μέγιστο χρεωστικό υπόλοιπο υλικών σε αξία, στο τελευταίο τρίμηνο διάρκειας 

ισχύος της Σύμβασης μειώνεται σταδιακά και ορίζεται για το τέλος του πρώτου 

μήνα του τριμήνου αυτού στα 2/3 (δύο τρίτα) του αρχικού, για το τέλος του 
δευτέρου μήνα του ίδιου τριμήνου στο ήμισυ του αρχικού και στο τέλος της 

διάρκειας ισχύος της Σύμβασης, αυτό ορίζεται ίσο με το 1/3 (ένα τρίτο) του 
αρχικού. 
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3.3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ελέγχει συνεχώς σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης και οπωσδήποτε με το κλείσιμο κάθε μηνιαίου λογαριασμού 

(πιστοποίησης), το ύψος της αξίας των αποθεμάτων υλικών ιδιοκτησίας του 
ΔΕΔΔΗΕ που παραμένει στον Ανάδοχο. 

 
3.4. Ο έλεγχος του χρεωστικού υπόλοιπου βασίζεται στη μηχανογραφική κατάσταση 

Εκκαθάρισης της αποθήκης Αναδόχου, που εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ και περιέχει (για τα 

παρεχόμενα από τον ΔΕΔΔΗΕ υλικά) το σύνολο των χρεώσεων σε αξία, 
αφαιρουμένων των πιστώσεων, ανακεφαλαιωτικά από την αρχή της Εργολαβίας. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ελέγχει το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο κρίνει προσφορότερο. 

 

3.5. Σε περίπτωση που η αξία των ελεγχομένων υλικών του ΔΕΔΔΗΕ στα χέρια του 
Αναδόχου (χρεωστικό υπόλοιπο), όπως παραπάνω περιγράφεται, υπερβαίνει τις 

αντίστοιχα οριακές τιμές, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, τότε καλείται ο 
Ανάδοχος να επιστρέψει μέρος από τα υλικά που βρίσκονται στα χέρια του μέσα σε 
προθεσμία 30 ημερών (το μέγιστο), έτσι ώστε η αξία των υπολοίπων να περιοριστεί 

μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.  
 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες επιστροφές 

υλικών, καλείται να καταθέσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, με την οποία 
να καλύπτεται η αξία των επιπλέον υλικών που βρίσκονται στα χέρια του.  

 
3.6. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ μέσα 

στην προθεσμία που του ορίστηκε, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ παρακρατεί τη διαφορά 

(επιπλέον αξία υλικών) που αναφέρθηκε παραπάνω, από τις πληρωμές του 
Αναδόχου.  

 Όταν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμής του Αναδόχου και η υπόψη αύξηση του 
χρεωστικού υπολοίπου δεν καλύπτεται με τους τρόπους που αναφέρθηκαν, ο 
ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλάσσοντας ακέραιο το δικαίωμά της να επιδιώξει την καταγγελία της 

Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα ζητήσει αμέσως την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής για τα υλικά ή και κάθε άλλης εγγυητικής επιστολής του 

Αναδόχου που έχει στα χέρια της. 
 
4.Αποξηλωθέντα Υλικά 

 
4.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά την αποπεράτωση μίας εντολής 

εργασιών, να συγκεντρώσει τα υλικά που πλεονάζουν ή αυτά που αποξηλώθηκαν, 
να τα αποθηκεύσει προσωρινά στην αποθήκη του ή να τα επιστρέψει απευθείας 
στην Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ και γενικά να έχει κάνει πλήρη καθαρισμό της θέσης 

εργασίας (απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών κλπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο 
ΔΕΔΔΗΕ, αφού διαπιστώσει την παραπάνω παράλειψη, έχει το δικαίωμα, χωρίς 

καμία ειδοποίηση του Αναδόχου, να συγκεντρώνει τα παραπάνω υλικά, 
καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη της περισυλλογής σε βάρος του Αναδόχου, ο 
οποίος παραιτείται από κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσει το ύψος αυτής της 

δαπάνης. 
 

4.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου 
Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, να κάνει διαλογή των χρήσιμων υλικών από τα άχρηστα, 
είτε επί τόπου των έργων, είτε στην αποθήκη του, καθώς επίσης να τεμαχίζει ή 

καταστρέφει τα άχρηστα υλικά, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
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4.3. Ακόμη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ 
τα υλικά Β, Χ και Γ κατηγορίας που προέρχονται από αποξήλωση, πριν την 

πληρωμή της πιστοποίησης των σχετικών εργασιών και οπωσδήποτε όχι πέρα από 
ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που αποξηλώθηκαν τα υλικά αυτά, με την 

επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις παρακάτω παραγράφους 4.5 και 4.6. 
 
4.4. Εντολές για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η επιστροφή στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ 

των αποξηλωθέντων υλικών Β, Χ και Γ κατηγορίας δε θεωρούνται περατωμένες και 
συνεπώς δεν προωθούνται για πληρωμή. 

 
4.5. Καθώς όμως τα αποξηλούμενα υλικά Β’ κατηγορίας καταλληλότητας, είναι άμεσα 

επαναχρησιμοποιήσιμα, δηλαδή από τεχνικής πλευράς κατάλληλα για άμεση χρήση, 

δίδεται η δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας του Εντεταλμένου Μηχανικού του 
ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, ορισμένα από αυτά, να μην επιστρέφονται στην 

αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά να παραμένουν στην αποθήκη του Αναδόχου για 
επανατοποθέτηση στα δίκτυα. Τα υπόψη υλικά Β’ καταλληλότητας θα προστίθενται 
στο υπάρχον απόθεμα, της αποθήκης του Αναδόχου για άμεση χρησιμοποίηση. Τα 

συγκεκριμένα υλικά, όταν τοποθετούνται στα δίκτυα, θα αναγράφονται στις ΚΤΥ, 
με χαρακτηρισμό καταλληλότητας Β’. 

 Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν τα υλικά από αποξήλωση που 
ανήκουν στα υλικά προμήθειας Αναδόχου, του ΕΚΤΟΥ μέρους του Τιμολογίου. Για 

τα υλικά αυτά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.8. του Άρθρου 37 
(Υλικά προμήθειας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο) του παρόντος. 

 

4.6. Ειδικότερα για τους εκτοποθετούμενους από το δίκτυο άχρηστους (Γ' κατηγορίας) 
στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμφωνείται ρητά ότι, εφόσον δοθεί έγγραφη 

εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αντί να τους επιστρέφει στην 
τροφοδοτούσα Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, να τους συγκεντρώνει μέσα στο χώρο της 
Αποθήκης του ή σε άλλον κατάλληλο χώρο της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ, όπου 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα τους τεμαχίζει (σπάει) και 
εν συνεχεία τα τεμάχιά τους θα μεταφέρει και απορρίπτει σε χώρους που η 

απόρριψή τους επιτρέπεται από τις Αστυνομικές Αρχές. Για την παραπάνω 
πρόσθετη εργασία, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με τη σχετική τιμή που 
προβλέπεται στο Τιμολόγιο. 

 
4.7. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να επιστρέψει 

στην τροφοδοτούσα Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, από τα υλικά του ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα 
χέρια του, όσα του πλεονάζουν και όσα δεν του είναι χρήσιμα, η δε Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα, να επιβάλλει στον Ανάδοχο, κάθε φορά που αυτή κρίνει 

σκόπιμο, να επιστρέψει στην Αποθήκη της, μέρος των αποθεμάτων υλικών που έχει 
στην Αποθήκη του. 

 
4.8. Δεν ολοκληρώνεται η προσωρινή παραλαβή και δεν πραγματοποιείται αντίστοιχη 

επιστροφή εγγυήσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες από πλευράς 

επιστροφών στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ υλικών ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4.9. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη 
μεταφορά και διανομή των υλικών και εφοδίων του ΔΕΔΔΗΕ που αυτός θα κάνει, 
όπως επίσης και για την επιστροφή όσων από αυτά (υλικά και εφόδια) πλεονάζουν 

ή αποξηλώθηκαν από τον τόπο του έργου στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 
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4.10. Διαδικασία επιστροφής υλικών ΔΕΔΔΗΕ 
 

Συνοπτικά η διαδικασία επιστροφής περιλαμβάνει διαδοχικά τις παρακάτω 
ενέργειες: 

 
 Ο Ανάδοχος συντάσσει το Δελτίο Επιστροφής Υλικού (ΔΕΥ). 

 

 Ο Εντεταλμένος Μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνει το ΔΕΥ, αφού εξετάσει αν 
υπάρχει λογιστικό απόθεμα στην αποθήκη του Αναδόχου, στο ERP/SAP, για τις 

ποσότητες των υλικών που περιλαμβάνονται στο ΔΕΥ, ώστε να είναι δυνατή η 
διεκπεραίωσή του.  
Το εγκεκριμένο ΔΕΥ το επιστρέφει στον Ανάδοχο κρατώντας το αντίγραφο της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

 Ο Ανάδοχος επικοινωνεί με την αποθήκη ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να την 
ενημερώσει για τα προς επιστροφή υλικά και για τον καθορισμό της ημερομηνίας 
επιστροφής αυτών. 

 
 Κατόπιν μεταφέρει τα υλικά στην αποθήκη ΔΕΔΔΗΕ, φροντίζοντας ώστε οι 

επιστρεφόμενες ποσότητες να είναι σύμφωνες με τις αναγραφόμενες στο 
εγκεκριμένο ΔΕΥ, για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη λογιστικού υπολοίπου στην 

αποθήκη, στο ERP/SAP και επομένως η διεκπεραίωση του ΔΕΥ.  
 

 Ο Υπεύθυνος αποθήκης καταμετρά τα υλικά και ενδεχόμενα τροποποιεί το 

χειρόγραφο ΔΕΥ, με τις ποσότητες υλικών που πραγματικά παρελήφθησαν, 
καταχωρεί την παραλαβή τους στο ERP/SAP και δίνει στον Ανάδοχο αντίγραφο 

του παραστατικού παραλαβής (εκτελεσμένο ΔΕΥ). 
Επίσης αποστέλλει αντίγραφο του παραστατικού στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 Ο αρμόδιος υπάλληλος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Υπεύθυνος αποθήκης 
Αναδόχου), επισυνάπτει το παραστατικό της αποθήκης στο αντίστοιχο 

χειρόγραφο ΔΕΥ και τα αρχειοθετεί, κατά αύξουσα αρίθμηση, στο φάκελο 
διεκπεραιωμένων ΔΕΥ. 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τον Ανάδοχο στους επιστρεφόμενους 
αγωγούς Γ καταλληλότητας, οι οποίοι πρέπει να είναι διαχωρισμένοι ανά είδος 

(Αλουμίνιο, ACSR και Χαλκός). Στο ΔΕΥ γίνεται λογιστικός διαχωρισμός του κάθε 
είδους αγωγού στους επιμέρους κωδικούς υλικού ανά διατομή, με βάση το λογιστικό 
τους υπόλοιπο στο ERP/SAP. 

 
Επίσης, με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, μπορεί να καθορίζονται επιμέρους 

ρυθμίσεις στον τρόπο επιστροφής ορισμένων υλικών (π.χ. Μετασχηματιστές κ.λπ.). 
 
5.Λογιστική Παρακολούθηση Υλικών 

 
5.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να τηρεί 

πλήρη λογιστικά στοιχεία - ανά εντολή έργου ή ομάδα εντολών - με τα οποία 
(στοιχεία) θα είναι σε θέση να δικαιολογεί το σύνολο των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ που 
παραλήφθηκαν, τοποθετήθηκαν, επιστράφηκαν και γενικά διακινήθηκαν απ' αυτόν, 

καθώς και των υπολοίπων υλικών που έχει στα χέρια του. 
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5.2. Σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται κάθε φορά από τον ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. 
Μηνιαία), θα παραδίδεται στον Ανάδοχο η αναλυτική μηχανογραφική κατάσταση  

Εκκαθάρισης της αποθήκης του, στην οποία εμφανίζεται η διαχείριση των υλικών 
του Αναδόχου. Η εργασία καταχώρησης- λογιστικοποίησης γίνεται με βάση τα 

σχετικά Παραστατικά υλικών (ΚΤΥ, ΚΑΥ, Διορθωτικά, ΔΧΥ, ΔΕΥ) που έχουν εκδοθεί 
απ' αυτόν. Ο Ανάδοχος με βάση τα στοιχεία που τηρεί, πρέπει να προβαίνει σε 
σχετικές συγκρίσεις της κατάστασης που προαναφέρθηκε και σε περίπτωση 

συμφωνίας να επιστρέφει στον ΔΕΔΔΗΕ την κατάσταση υπογεγραμμένη ανά σελίδα 
ή να στέλνει στον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ σχετική επιστολή. 

 
5.3. Σε περίπτωση τυχόν διαφωνίας σε σχέση με την ορθή καταχώρηση των στοιχείων 

που περιέχονται στην κατάσταση, όπως προαναφέρθηκε, ο Ανάδοχος πρέπει να 

επιστρέψει αυτή (την κατάσταση), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, 
στον ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις (διορθώσεις) του πάνω σε 

συγκεκριμένα στοιχεία και με πλήρη δικαιολόγησή τους (των διορθώσεων) εκ 
μέρους του.  

 

5.4. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή στον ΔΕΔΔΗΕ της κατάστασης αυτής, πρέπει να 
γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, από την ημερομηνία που την 

παρέλαβε ο Ανάδοχος. Στις περιπτώσεις που οι παρατηρήσεις (διορθώσεις) του 
Αναδόχου κριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ ως δικαιολογημένες, ο Ανάδοχος πρέπει μέσα 

στην προθεσμία που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ να προσέρχεται για εξέταση και επίλυση των 
διαφορών αυτών. 

 

5.5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται του δικαίωμά του να τροποποιήσει οποτεδήποτε το κρίνει 
αναγκαίο, τη διαδικασία που αναφέρεται στην παραλαβή των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ, 

στη διακίνηση και διαχείρισή τους, στην επιστροφή τους στις αποθήκες της και 
γενικά στη λογιστική παρακολούθηση και τακτοποίηση. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως στις παραπάνω αλλαγές. 

 
5.6. Σημειώνεται ότι η χορήγηση υλικών, η διακίνηση και η διαχείρισή τους γίνεται ανά 

αποθήκη.  
 Για το λόγο αυτό απαγορεύεται κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ή μετά το 

τέλος της, η ανάμειξη με οποιονδήποτε τρόπο των υλικών μίας αποθήκης, με υλικά 

άλλης αποθήκης του ίδιου ή άλλου Αναδόχου. Αν υπάρξει πραγματική ανάγκη 
μεταφοράς υλικών από μία αποθήκη σε άλλη, αυτή θα γίνεται μόνο μετά από 

έγκριση σχετικής αίτησης του Αναδόχου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού 
γίνει έκδοση των σχετικών παραστατικών χρέωσης της μιας αποθήκης και πίστωσης 
της άλλης. 

 
6.Έλεγχος διαχείρισης Υλικών 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται κατά την κρίση της, να 
διενεργεί έλεγχο της διαχείρισης των υλικών ιδιοκτησίας της, που παραδίνονται στον 

Ανάδοχο, για να διαπιστώσει αν αυτή (η διαχείριση) γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της και να εξακριβώσει αν υπάρχουν τυχόν ελλείμματα. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

ελέγχων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε διευκόλυνση 
που αυτή θα ζητήσει και να κάνει, εφόσον απαιτείται, προσωρινή διακοπή των 
εργασιών. Επίσης να κάνει εκφόρτωση των υλικών που βρίσκονται στα αυτοκίνητά 

του, να τα ταξινομεί, έτσι ώστε να είναι δυνατή και ευχερής η καταμέτρησή τους.  
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Διευκρινίζεται ότι δεν δικαιούται αποζημίωσης ο Ανάδοχος, για τη διακοπή των 
εργασιών και γενικά για τις διευκολύνσεις που είναι υποχρεωμένος να παρέχει για 

έλεγχο των υλικών που έχει στα χέρια του. 
Στο πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου εντάσσονται, οι τυχόν απογραφές που γίνονται με 

απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
 
7.Συνέπειες από τη μη τήρηση υποχρεώσεων Αναδόχου 

 
Η παράβαση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, όπως 

περιγράφονται παραπάνω, καθώς και στα Άρθρα 35 (Εργοτάξια και λοιπές 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου) και 39 (Παράδοση – Μεταφορά – Διαφύλαξη Υλικών 
που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ) του παρόντος δίνει στον ΔΕΔΔΗΕ το δικαίωμα να αναστείλει 

τις πληρωμές στον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με την προαναφερόμενη διαδικασία 

"κατ' εξακολούθηση", ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης με 
εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 60 (Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος. 

 

 
Άρθρο 41 

 
Εκκαθάριση Εργολαβίας από άποψη Υλικών 

 
1. Για τα υλικά ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ κάθε Σύμβασης, θα γίνεται ξεχωριστή 

εκκαθάριση, ανά αποθήκη, μη επιτρεπομένης της ενιαίας εκκαθάρισης μεταξύ δύο ή 

περισσότερων αποθηκών.  
Για την διενέργεια της εκκαθάρισης, συγκροτείται, με απόφαση της Προϊσταμένης 

Υπηρεσίας (Περιφέρειας) ανά Επιβλέπουσα Υπηρεσία και Εργολαβία, τριμελής 
Επιτροπή Εκκαθάρισης, η οποία γνωστοποιείται στον Ανάδοχο. 
Έργο της Επιτροπής είναι να εποπτεύσει την εκτέλεση του συνόλου των αναγκαίων 

ενεργειών για την έγκαιρη, ομαλή και σύμφωνα με τη Σύμβαση, εκκαθάριση της 
Εργολαβίας. 

Το συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος 
επιπλέον έχει και την ευθύνη ενημέρωσης τόσο της Προϊσταμένης Υπηρεσίας όσο του 
Αναδόχου, για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής. 

 
2. Η εκκαθάριση της Σύμβασης ανά αποθήκη, γίνεται ανεξάρτητα για κάθε είδος υλικού 

(κωδικό υλικού) κατά ποσότητα και κατηγορία καταλληλότητας Α, Β, Χ, Γ με 
λογιστική επεξεργασία των ποσοτήτων των υλικών που περιλαμβάνονται σε όλα 
γενικά τα παραστατικά ΔΧΥ, ΔΕΥ, ΚΤΥ, ΚΑΥ και διορθωτικά που εκδόθηκαν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (χρέωση Σύμβασης με ΔΧΥ+ΚΑΥ+Διορθωτικά ΚΤΥ, 
πίστωση Σύμβασης με ΚΤΥ+ΔΕΥ+Διορθωτικά ΚΑΥ). 

Για την τελική εκκαθάριση της αποθήκης θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα IV «Ποσοστά δικαιολόγησης ελλειμμάτων και αχρήστων υλικών ΔΕΔΔΗΕ» 
του παρόντος και όπως αναλύεται παρακάτω.  

Σημειώνεται επίσης ότι από τα τελικά ελλείμματα υλικών του ΔΕΔΔΗΕ θα αφαιρεθούν 
οι αντίστοιχες ποσότητες κάθε ενός υλικού, που η αξία του έχει πληρωθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, είτε από τον Ανάδοχο είτε από την 
Ασφαλιστική Εταιρεία για λογαριασμό του. 
Επίσης στην εκκαθάριση δε θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρουσιαζόμενα 

πλεονάσματα υλικών, των οποίων η προέλευση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 
ώστε να διευθετηθούν με αντίστοιχα παραστατικά. 
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Δικαιολόγηση αποκομμάτων ή αχρήστων υλικών 
 

Δεδομένου ότι κατά τη χρησιμοποίηση των υλικών είναι αναπόφευκτη τόσον η 
δημιουργία αποκομμάτων σε αγωγούς, καλώδια, συρματόσχοινα, όσο και η 

αχρήστευση ορισμένων υλικών, ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τις εκκαθαρίσεις των Εργολαβιών 
προβαίνει, βάσει του Πίνακα του Παραρτήματος IV του παρόντος, στη δικαιολόγηση 
ορισμένων ποσοστών - κατά μέγιστο όριο – κάποιων υλικών επί του αθροίσματος των 

τοποθετηθέντων και αποξηλωθέντων υλικών (ΚΤΥ + ΚΑΥ) ως αχρήστων για τις 
κατηγορίες καταλληλότητας Α, Β και Χ. 

 
Δικαιολόγηση Υλικών λόγω Απωλειών 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να δικαιολογεί, κατά τις εκκαθαρίσεις των Εργολαβιών, για τα 
αναφερόμενα, στον Πίνακα του Παραρτήματος IV του παρόντος, υλικά, τα ποσοστά 

της ομάδας στην οποία ανήκουν, επί του αθροίσματος των τοποθετηθέντων και 
αποξηλωθέντων υλικών (ΚΤΥ + ΚΑΥ) κατά μέγιστο όριο, για απώλεια εφόσον 
υπάρχουν ελλείμματα στα υλικά αυτά. Η δικαιολόγηση αυτή θα γίνεται ξεχωριστά για 

κάθε κατηγορία καταλληλότητας. 
 

Υπολογισμός Βάρους Αγωγών 
 

Επειδή κατά τη σύνταξη των Κ.Τ.Υ. και Κ.Α.Υ. το βάρος των αγωγών υπολογίζεται με 
βάση το αναγραφόμενο βάρος αγωγών, ανά μέτρο μήκους αυτών, στον σχετικό 
πίνακα του Εγχειριδίου των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής, το βάρος αυτό θα 

αναθεωρείται στο τέλος κάθε εργολαβίας και κατά την εκκαθάρισή της, με υπολογισμό 
του μέσου όρου του πραγματικού βάρους ανά μέτρο, για κάθε είδος και διατομή 

αγωγού, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία των στροφείων (συνολικό βάρος - μήκος 
αγωγού), στα Δ.Χ.Υ. 

 

3. Μετά την αποπεράτωση ή την ανάκληση της κατασκευής της από τον ΔΕΔΔΗΕ, της 
τελευταίας εντολής εργασίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα 

να υποβάλει την επιμέτρηση εργασιών και υλικών (ΚΤΥ, ΚΑΥ, ΔΕΥ) αυτής της 
εντολής, όπως επίσης και κάθε άλλης που είναι σε εκκρεμότητα, καθώς και του 
συνόλου των τυχόν εκκρεμούντων διορθωτικών. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν 

σε εκκρεμότητα παραστατικά εντολών εργασιών που δεν έχουν υποβληθεί και ο 
Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την υποβολή τους για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την αποπεράτωση της τελευταίας εντολής 
εργασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί στη σύνταξη των δικαιολογητικών που 
προαναφέρθηκαν για την τακτοποίηση των εντολών που είναι σε εκκρεμότητα, να 

κοινοποιήσει στον Ανάδοχο αντίγραφα των σχετικών Παραστατικών και να 
καταλογίσει σε αυτόν τη σχετική δαπάνη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην 

παράγραφο 15 του Άρθρου 50 (Επιμετρήσεις) του παρόντος. 
 
4. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από την υποβολή των επιμετρήσεων εργασιών και υλικών, 

για κάθε μία από τις εντολές που έχουν εκτελεστεί απ' αυτόν, (που πρέπει να 
σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται λογοδοσία), είναι υποχρεωμένος 

μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πέρατος ή ανάκλησης (από τον ΔΕΔΔΗΕ) 
της τελευταίας εντολής της Σύμβασης, να κάνει εκκαθάριση της αποθήκης του και να 
επιστρέψει στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, όλα γενικά τα υλικά ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 

που έχει στα χέρια του από την κατασκευή των έργων, παίρνοντας τα δελτία 
επιστροφής υλικών και στη συνέχεια, μπορεί να συντάξει, εάν το επιθυμεί, 

Καταστάσεις Τελικής Επιμέτρησης και Διαχείρισης των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ και 
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Τελικής Επιμέτρησης εργασιών με σκοπό τον έλεγχο των αντίστοιχων καταστάσεων 
που θα του επιδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Επίσης ο Ανάδοχος δύναται μαζί με τις προαναφερόμενες καταστάσεις να προβεί στη 
σύνταξη της Τελικής Εκκαθάρισης των υλικών ΔΕΔΔΗΕ της αποθήκης ή των 

αποθηκών της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιολογήσεις ελλειμμάτων με 
βάση το σχετικό Παράρτημα IV του παρόντος.  
Τα παραπάνω γίνονται, όπως προαναφέρθηκε ανά αποθήκη της Σύμβασης. 

Η προαναφερόμενη εκκαθάριση της αποθήκης του Αναδόχου από αχρησιμοποίητα 
υλικά ΔΕΔΔΗΕ και η ολοκλήρωση της επιστροφής τους στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, 

πιστοποιείται με σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρακτικού μεταξύ Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και Αναδόχου. 
 

5. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ στην 
τροφοδοτούσα αποθήκη, εάν υπάρχουν Δελτία Επιστροφής (ΔΕΥ) που δεν δύνανται 

να καταχωρηθούν στο ERP, λόγω μη ύπαρξης λογιστικού υπολοίπου, η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία με απόφασή της εφαρμόζει τη διαδικασία της έκτακτης απογραφής υλικών 
της αποθήκης. 

 
6. Για τα περαιτέρω στάδια της εκκαθάρισης της Εργολαβίας από άποψη υλικών ισχύουν 

τα ακόλουθα : 
 

6.1. Με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας και την καταχώρηση των 
παραστατικών στα μηχανογραφικά συστήματα, ο ΔΕΔΔΗΕ μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την περάτωση ή ανάκληση της τελευταίας 

εντολής της Σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου 3, προβαίνει σε έκδοση της 
Μηχανογραφικής κατάστασης Εκκαθάρισης, ανά αποθήκη, της Σύμβασης, 

ανεξάρτητα από την υποβολή ή όχι από τον Ανάδοχο της Κατάστασης Τελικού 
Λογαριασμού και εκκαθάρισης των υλικών ΔΕΔΔΗΕ.  
Στην κατάσταση αυτή εμφανίζεται η Τελική Επιμέτρηση και Διαχείριση των υλικών 

του ΔΕΔΔΗΕ για κάθε ένα είδος και για κάθε κατηγορία καταλληλότητας υλικού, 
δηλαδή αναφέρεται η συνολική ποσότητα που του χορηγήθηκε με ΔΧΥ, που 

επέστρεψε στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ με ΔΕΥ, που τοποθέτησε στα έργα με ΚΤΥ, 
που αποξήλωσε με ΚΑΥ, που διακανόνισε με Διορθωτικά και το αλγεβρικό άθροισμα 
που προκύπτει. Επίσης δείχνει την ποσότητα και αξία των ελλειμμάτων των υλικών 

του ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιολογήσεις ελλειμμάτων με βάση το 
σχετικό Παράρτημα IV του παρόντος. 

 
Επίσης θα εκδίδονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία οι συγκεντρωτικές 
καταστάσεις διαχείρισης εργασιών της Εργολαβίας και κατόπιν αιτήματος της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ), η 
Κατάσταση Σύγκρισης Εργασιών – Υλικών για το σύνολο των έργων της 

εργολαβίας. 
 
Οι παραπάνω καταστάσεις κοινοποιούνται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, άμεσα 

και με απόδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, θέτοντας προθεσμία δύο (2) μηνών για 
τον έλεγχό τους και την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και σύνταξη διορθωτικών 

παραστατικών. 
 
Ο Ανάδοχος, προβαίνει σε διερεύνηση των αιτιών των τυχόν διαφορών στην 

Κατάσταση Σύγκρισης Εργασιών – Υλικών και προτείνει τις απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες, συμπληρώνοντας τη στήλη των παρατηρήσεων, της 
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αντίστοιχης εντολής έργου, με την αιτία της διαφοράς και με τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν. 

Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις μη διόρθωσης σημαντικών διαφορών, θα πρέπει 
να αιτιολογείται η μη διόρθωσή τους. 

 
6.2. Για κάθε επιστροφή υλικών, που θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο, μετά την 

παραπάνω προθεσμία του ενός (1)μήνα από την αποπεράτωση της τελευταίας 

εντολής εργασίας (παραπάνω παράγραφος 4), θα επιβάλλεται σε αυτόν ποινική 
ρήτρα ανερχόμενη σε 20% επί της αξίας των επιστρεφόμενων υλικών κατά το 

χρόνο επιστροφής τους. 
Το ποσόν της ποινικής ρήτρας θα κρατείται από το λαβείν του Αναδόχου και 
ελλείψει τούτου θα καλείται να το καταβάλλει ο Ανάδοχος εντός τακτής 

προθεσμίας, όχι μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών, μετά το πέρας της οποίας ο 
ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδιώξει την είσπραξή του με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με 

κατάπτωση των εις χείρας της εγγυητικών επιστολών, συμφωνείται δε ρητά ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα συμψηφίζεται αυτή η ποινική ρήτρα με μεταγενέστερες 
επιστροφές υλικών. 

Η αξία των επιστρεφόμενων υλικών, προκειμένου να επιβληθεί η ως άνω ποινική 
ρήτρα, υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 8. 

 
6.3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2) μηνών της παραπάνω 

παραγράφου 6.1 (για τον έλεγχο και την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων επί των 
καταστάσεων) η Επιτροπή Εκκαθάρισης αφού συγκεντρώσει, ελέγξει και 
καταχωρήσει στη μηχανογραφική εφαρμογή το σύνολο των απαιτούμενων 

διορθωτικών παραστατικών των υλικών, προβαίνει στην Οριστική Εκκαθάριση ανά 
αποθήκη, κοστολογώντας τα ελλείμματα με τρέχουσες τιμές αντικατάστασης των 

υλικών, υπολογίζοντας και τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
 
Η εκκαθάριση ολοκληρώνεται με την σύνταξη σχετικού Πρακτικού, το οποίο 

εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
Το τελικό αποτέλεσμα (Πρακτικό) της παραπάνω Οριστικής Εκκαθάρισης 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή, θέτοντάς του προθεσμία ενός (1) μηνός 
για την εξόφληση απ' αυτόν του χρεωστικού κονδυλίου που τυχόν προκύψει. 
 

Το κονδύλι αυτό επιβαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς θα εκδοθεί 
σχετικό τιμολόγιο, όπως επίσης και με τόκους υπερημερίας, στην περίπτωση που η 

οφειλή του δεν εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται. 
Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται από την ημέρα που έληξε η προθεσμία 
εξόφλησής του μέχρι την ημέρα, είτε εξόφλησης του χρεωστικού ποσού από τον 

Ανάδοχο, είτε είσπραξης αυτού (ποσού) από τον ΔΕΔΔΗΕ με κατάπτωση των 
εγγυητικών επιστολών του Αναδόχου. 

Το προαναφερόμενο χρεωστικό κονδύλιο, πλέον των Συμβατικά προβλεπόμενων 
προσαυξήσεων, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και 
σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, να καταβληθεί σε έντοκες δόσεις, 

στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών ρυθμίσεων της ΔΟΛ. 
 

6.4. Μετά την οριστική εκκαθάριση της παραπάνω παραγράφου και την κοινοποίηση του 
χρεωστικού κονδυλίου δεν γίνονται δεκτές επιστροφές υλικών από τον Ανάδοχο. 

 

6.5. Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει την αξία του 
χρεωστικού υπολοίπου, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, η 

τελευταία θα του παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό από το λαβείν του για την 
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υπόψη Εργολαβία ή οποιαδήποτε άλλη σε εξέλιξη εργολαβία του με τον ΔΕΔΔΗΕ ή 
θα προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για τα υλικά ή κάθε 

άλλης εγγυητικής επιστολής, αν η εγγυητική επιστολή για τα υλικά δεν καλύπτει το 
υπόψη χρεωστικό υπόλοιπο. Σε περίπτωση δε, που και τότε ακόμα δεν καλύπτεται 

το υπόψη χρεωστικό υπόλοιπο, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να 
διεκδικήσει τούτο δικαστικά από τον Ανάδοχο και επί πλέον τους τόκους 
υπερημερίας. 

Εννοείται ότι μετά την εξόφληση του χρεωστικού κονδυλίου από τον Ανάδοχο, η 
εγγυητική επιστολή που δόθηκε για τα υλικά ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ, επιστρέφεται σε 

αυτόν μετά από αίτησή του. 
Συμφωνείται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο η 
εγγυητική επιστολή των υλικών, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει πλήρης 

εκκαθάριση λογαριασμών από πλευράς υλικών. 
 

7. Με επιφύλαξη για την ποινική ευθύνη του σε περίπτωση απώλειας, ελλείμματος, 
βλάβης, ζημιάς, κλοπής, πυρκαγιάς ή φθοράς υλικού, που του παραδόθηκε, ο 
Ανάδοχος φέροντας την ολική ευθύνη σαν θεματοφύλακας είναι υποχρεωμένος : 

 
7.1. Σε περίπτωση απώλειας ή ελλείμματος υλικού ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ, και σε όσες 

περιπτώσεις για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να το επιστρέψει αυτούσιο 
στον ΔΕΔΔΗΕ, να καταβάλλει σε αυτή χωρίς καμία πρόφαση την αξία 

αντικατάστασης του υλικού και επί πλέον αυτής και μόνο για τα υλικά Α, Β και Χ 
καταλληλότητας, έξοδα διαχείρισης (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρακάτω παράγραφο 8. Διευκρινίζεται ότι δεν υπολογίζονται έξοδα διαχείρισης 

στα υλικά Γ’ κατηγορίας καταλληλότητας. 
 

7.2. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τη μείωση της αξίας 
του υλικού σε σχέση με την στην προηγούμενη παράγραφο (7.1) υπολογιζόμενη 
αξία του. 

 
7.3. Σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή καταστροφής υλικού από πυρκαγιά, να αποζημιώσει 

τον ΔΕΔΔΗΕ με την κατά την προηγούμενη παράγραφο (7.1) υπολογιζόμενη αξία 
του, εφόσον η Ασφαλιστική Εταιρεία στην οποία ο Ανάδοχος ασφαλίζει τα υλικά του 
ΔΕΔΔΗΕ, αρνείται για οποιοδήποτε λόγο να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ την 

παραπάνω αξία ή δεν την καταβάλλει ολόκληρη λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών 
κ.λπ. που προβλέπονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
8. Η τιμή μονάδας για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ, που 

απωλέστηκαν ή υπέστησαν φθορά, είτε αυτά προέρχονται από παραλαβές από τις 

αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ είτε από αποξηλώσεις, υπολογίζεται για κάθε κατηγορία 
καταλληλότητάς τους, με βάση τις τιμές αντικατάστασης κατά το χρόνο που 

κοινοποιείται το χρεωστικό κονδύλιο. 
Για τα υλικά Β, Χ και Γ κατηγορίας η τιμή μονάδας διαμορφώνεται παίρνοντας 
ποσοστό επί τοις εκατό της τιμής του υλικού κατηγορίας Α’. 

Για τον υπολογισμό του χρεωστικού κονδυλίου για ελλείμματα υλικών κατά τα 
παραπάνω, θα γίνεται κοστολόγηση των τελικών ελλειμμάτων της Σύμβασης, τα 

οποία ευρίσκονται με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της, σύμφωνα με όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Για την κοστολόγηση θα εφαρμόζονται "τιμές 
αντικατάστασης", από τους τιμοκαταλόγους υλικών του ΔΕΔΔΗΕ που ισχύουν κατά τη 

χρονική περίοδο που γίνεται η εκκαθάριση (κοινοποίηση χρεωστικού κονδυλίου). Το 
χρεωστικό κονδύλι που προκύπτει προσαυξάνεται με 20% για έξοδα διαχείρισης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παρ.7.1. 



115 
 

 
9. Αποζημίωση Αναδόχου 

 
Εννοείται ότι ο Ανάδοχος, κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς της έκπτωσης στις 

τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Σύμβασης, έλαβε υπόψη του ότι δεν δικαιούται 
ουδεμιάς ιδιαίτερης αποζημίωσης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που 
απορρέουν από το παρόν Άρθρο. 

 
 

Άρθρο 42 
 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε 

επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του 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. 

 
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 σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

3. 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. 
 

Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 

αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τον ΔΕΔΔΗΕ 
στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς τον ΔΕΔΔΗΕ τα αναγκαία 

αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του Αναδόχου 
προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σημαντικής διατάραξης της 
ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 43 
 

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 ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 
Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στον ΔΕΔΔΗΕ ή στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και τον ΔΕΔΔΗΕ για 
την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι τη λήψη σχετικών 
οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά για τη διαφύλαξη 

των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφόσον 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, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 9 του 
Άρθρου 52 (Απολογιστικές Εργασίες) του παρόντος. 

 
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, λόγω αποκάλυψης τέτοιων 

αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 62 περί Ανωτέρας Βίας. 

 
 

Άρθρο 44 
 

Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

 
1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις 
ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

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 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τον Ανάδοχο και την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία λαμβανομένων υπόψη των αναφερόμενων στην παράγραφο 3. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ 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.  

 
3. Τα αναφερόμενα παραπάνω προσαρμόζονται στη φύση των εργασιών της Σύμβασης 

και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασίας σε περιοχή που δεν 

διαθέτει δρόμους προσπέλασης, ανάλογα και με το μέγεθος της συγκεκριμένης 
εργασίας, θα προσαρμόζεται ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας στις τοπικές συνθήκες 

κατά την κρίση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, ώστε να μην υφίσταται ο Ανάδοχος 
δαπάνες κατασκευής οδών προσπέλασης δυσανάλογες προς το αντικείμενο των 
εργασιών που αφορούν. 

 
Όταν δεν υφίσταται εναλλακτικός τρόπος κατασκευής του έργου παρά μόνο μέσω 

κατασκευής δρόμου προσπέλασης, τότε θεωρούνται δυσανάλογες οι δαπάνες 
κατασκευής δρόμου στο βαθμό που υπερβαίνουν το 100% του κονδυλίου για γενικά 
έξοδα και όφελος του Αναδόχου από το συγκεκριμένο έργο (εντολή έργου).  

Στην περίπτωση αυτή θα πληρωθεί το υπερβάλλον τίμημα του προαναφερθέντος 
κόστους. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τεκμηριωμένη έγκριση της αναγκαιότητας 
κατασκευής δρόμου προσπέλασης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και για το 
υπερβαίνον το παραπάνω όριο ποσό ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται «Απολογιστικά» 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 52 (Απολογιστικές εργασίες) του παρόντος. 
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4. Δρόμοι 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 παρακαμπτήριους 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. 

 

5. 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 σιδηροδρομικές 
γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις 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. 
 

6. 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 
τον ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 
7. Σε Έργα που, ανεξάρτητα από το ύψος προϋπολογισμού, προκαλούν σημαντική 

ενόχληση στην κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τοποθετεί, με δαπάνες του, πινακίδες. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
δύναται να χορηγεί σχετικές οδηγίες. 

 
 

Άρθρο 45 
 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
1. Η υποχρεωτική απόδοση του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 28 «Επίδοση 

Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος, αρχίζει να υπολογίζεται στις 
εργασίες που του ανατίθενται για εκτέλεση μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οι 
οποίες σύμφωνα με τις σχετικές εντολές επίδοσης του ΔΕΔΔΗΕ, αρχίζουν να 

εκτελούνται την 1η ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών της Σύμβασης. 
 

Στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 1ηημέρα του μήνα 
έναρξης εργασιών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 
εργασίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργασίες των οποίων πρέπει να γίνει η 

εκτέλεση μέσα στο διάστημα αυτό, ο Ανάδοχος μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεσή 
τους, αν το επιθυμεί και εφόσον βέβαια η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του επιδώσει τις 

εργασίες αυτές για εκτέλεση, με τις ίδιες τιμές μονάδας και λοιπούς όρους της 
Σύμβασης. Οι επιπλέον αυτές εργασίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό 
της μηνιαίας υποχρεωτικής απόδοσης του Αναδόχου που θα αρχίζει όπως αναφέρθηκε 

την 1η ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών της Σύμβασης, εκτός αν αποφασίσει 
διαφορετικά η Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
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2. Οι εργασίες του δευτέρου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου εφόσον αναληφθούν 
από τον Ανάδοχο πρέπει να εκτελεστούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον 

Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, διαφορετικά επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες της 
παραγράφου Α του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος και περαιτέρω ο 

Εντεταλμένος Μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί κατά την κρίση του να τις επιδώσει εκ 
νέου στον ίδιο ή άλλον Ανάδοχο ή να φροντίσει για την εκτέλεσή τους από συνεργεία 
του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
3. Πριν από την έναρξη εργασιών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα απαιτούμενα ασφαλιστήρια, σύμφωνα με το Άρθρο 77 
(Ασφαλίσεις) του παρόντος και να προβεί στην οργάνωση της Αποθήκης του και στην 
προμήθεια υλικών, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. 

 
Εννοείται ότι οι υποχρεώσεις αυτές του Αναδόχου δεν επιτρέπεται να συσχετίζονται με 

την τήρηση των προθεσμιών των εργασιών που θα του ανατεθούν και της μηνιαίας 
υποχρεωτικής απόδοσής του κατά τον πρώτο μήνα ισχύος της Σύμβασης, 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν αυτοτελώς και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες. 

 
4. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία καθορίζει με τις προθεσμίες των επιμέρους εντολών, τις 

προτεραιότητες στην εκτέλεση των εντολών που επιδίδονται στον Ανάδοχο. 
Σε έργα στα οποία η προθεσμία τους εκτείνεται πάνω από μήνα, ο Εντεταλμένος 

Μηχανικός καθορίζει το ποσοστό εκτέλεσης για κάθε μήνα. Δεν εγκρίνονται 
τμηματικές πιστοποιήσεις ή τελική πιστοποίηση για ποσοστά πάνω από το ποσοστό 
εκτέλεσης. 

 
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στα τέλη κάθε εβδομάδας, να καταρτίζει, και να 

υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών 
της αμέσως επόμενης εβδομάδας, με προτεραιότητα τα έργα που του υποδεικνύονται 
από την Υπηρεσία ότι καθυστερούν. 

 
 Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ του Προγράμματος 

Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 
Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται, σε 

περιπτώσεις που κριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, 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. 
 
Κατά την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Προγράμματος, ο Ανάδοχος θα προχωρά στον 

καθορισμό συμφωνημένων συναντήσεων με τους χρήστες για τις περιπτώσεις των 
έργων που είναι αναγκαία η παρουσία τους (εργασίες παροχών, εργασίες μέσα σε 

ιδιοκτησίες, οικίες, καταστήματα κ.λπ.). Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την έγκαιρη 
ενημέρωση του χρήστη για την προγραμματισμένη ημερομηνία ραντεβού, καθώς και 
την, κατά προσέγγιση, ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών του συνεργείου. Η 

παρακολούθηση των συναντήσεων θα γίνεται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής, 
στην οποία ο Ανάδοχος θα καταχωρεί τις προγραμματισμένες συναντήσεις και όλα τα 
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αναγκαία στοιχεία. Το πρόγραμμα των συμφωνημένων συναντήσεων θα υποβάλλεται 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ταυτόχρονα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

Αναπροσαρμογή των προγραμματισμένων συναντήσεων θα πρέπει να αιτιολογείται 
επαρκώς και να εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Την επομένη ημέρα της εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει 
τη σχετική εφαρμογή και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την ώρα προσέλευσης του 

συνεργείου του στην κάθε θέση εργασίας, καθώς και για τυχόν ακύρωση του 
ραντεβού με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση άσκοπης μετάβασής του δεν δικαιούται αποζημίωσης, εκτός 
από τις εργασίες εναερίων παροχών Χ.Τ., για τις οποίες θα δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος του Τιμολογίου. 

 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα δύναται να ελέγχει 

δειγματοληπτικά την πιστή τήρηση του προγράμματος των εργασιών στις οποίες 
έχουν οριστεί συμφωνημένες συναντήσεις. 

 

6. Στο τέλος κάθε μήνα της διάρκειας της Σύμβασης, οπότε γίνεται και ο έλεγχος της 
μηνιαίας απόδοσής του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προγραμματίζει την 

εκτέλεση και να εκτελεί κατά προτεραιότητα στον επόμενο μήνα τυχόν ανεκτέλεστα 
επιμέρους έργα των οποίων για οποιοδήποτε λόγο έληξαν οι προθεσμίες 

αποπεράτωσης τους χωρίς να γίνει η κατασκευή τους, έστω και αν η μη τήρηση της 
προθεσμίας εκτέλεσής τους δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητά του. 

 

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση που η αιτία καθυστέρησης δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα πρέπει αμέσως να ζητούνται εγγράφως οδηγίες από 

τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα ελέγχει τους λόγους που 
προκαλούν την κάθε υπέρβαση προθεσμίας. 

 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ, 
καθημερινό πρόγραμμα (δελτίο) εργασίας για κάθε ημερολογιακή ημέρα που εκτελεί 

εργασίες της Σύμβασης, νωρίς το πρωί της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης για τα 
γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ ημέρας. Αν έκτακτα περιστατικά επιβάλλουν αλλαγές στο 
πρόγραμμα αυτό, θα γνωστοποιούνται αμέσως στον Εντεταλμένο Μηχανικό του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 

8. Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα μετά από αίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς καθυστέρηση και εγγράφως 
λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που προτίθεται να εκτελέσει τα έργα, τα 

μέτρα που λαμβάνει για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη και 
άψογη εκτέλεση των έργων, την σύνθεση του προσωπικού του, τις προσωρινές 

εγκαταστάσεις ή ικριώματα, τον εξοπλισμό, τα μεταφορικά μέσα, τα εφόδια, τα υλικά 
κ.λπ. 

 

9. Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων, καθώς και του εβδομαδιαίου ή ημερήσιου κ.λπ. 
προγράμματος του Αναδόχου και η τυχόν έγκρισή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί 

να αποτελέσει λόγο απαλλαγής του (Αναδόχου) από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 
του που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

10. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται από την έναρξη της εργολαβίας και ανά 
τρίμηνο να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τον όγκο των 

προγραμματιζόμενων έργων για το επόμενο τρίμηνο με ανάλυση κατά το δυνατόν ανά 
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κύριο είδος εργασιών (Υπόγεια, Εναέρια κ.λπ.), προκειμένου ο Ανάδοχος να έχει την 
πληροφόρηση και να οργανώνει κατάλληλα το εργοτάξιό του με αντίστοιχη 

αυξομείωση προσωπικού και μηχανημάτων. 
 

 
Άρθρο 46 

 

Προθεσμίες 
 

1. Γενικά περί Προθεσμιών 
 
1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα (τμηματική 

προθεσμία) του παρόντος Άρθρου, καθώς και το σύνολο του Έργου (συνολική 
προθεσμία) του Άρθρου 7 (Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - Συνολική προθεσμία 

Έργου) του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται και να 
συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

 
1.2. Οι τμηματικές προθεσμίες που περιγράφονται παρακάτω, ορίζονται ως: 
 

α. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες για παράδοση τμημάτων του Έργου 
(Εντολές έργου), που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
β. Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες, ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της 

προόδου του συνολικού Έργου (Σύμβασης). 
 

1.3. O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 
καθυστέρησης. 

 Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες τμηματικές 

προθεσμίες, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 59 (Ποινικές Ρήτρες) 
του παρόντος σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται 

οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 
 
1.4. 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, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να εφαρμόζει τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 60 (Καταγγελία Σύμβασης) του παρόντος, 
περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται 

ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
 

1.5. Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 
εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που αφορούν αποκλειστικά 
το ΔΕΔΔΗΕ είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 62 

(Ανωτέρα Βία) του παρόντος.  
 

1.6. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται, ως εξής: 
 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 
Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 
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β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων 
εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του Έργου, 

έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων 
εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε 

περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το 
σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του Έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας 
του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της 

παράτασης αυτής. 
 
 Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα 

διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε 
προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες 

διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και 
έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 
ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο 

αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να 
συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, αυτός του κοινοποιείται. 

Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα 
σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία. 

 

1.7. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, 
εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου 

συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος του Έργου ή κατά κονδύλια 
εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

 
1.8. Ρητά καθορίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 

τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

 

α. Να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ 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. Να 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. 

 

2. Τμηματικές Προθεσμίες 
 

2.1. Ενδεικτική τμηματική προθεσμία μηνιαίου ελέγχου προόδου του Έργου 
 

Την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του κάθε μήνα της Σύμβασης θα γίνεται έλεγχος 
της τήρησης της μηνιαίας απόδοσης του Αναδόχου για τον προηγούμενο μήνα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) 

για εκτέλεση» του παρόντος, οι οποίες αποδόσεις συμφωνείται να είναι σταθμοί 
ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης και να 

συνιστούν «Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες», για τις οποίες οι 
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες είναι ανακλητές στην περίπτωση που τηρηθεί η 
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συνολική προθεσμία πέρατος του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης, και 
επιστρέφονται στον Ανάδοχο, με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 
2.2. Αποκλειστικές προθεσμίες εντολών εργασιών (αυτοτελών τμημάτων του 

έργου) 
 
2.2.1.Προθεσμίες εντολών εργασιών δικτύου 

 
Περαιτέρω ισχύουν για κάθε εντολή εκτέλεσης αυτοτελούς τμήματος έργου περιπτώσεις 

αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, για την υπέρβαση των οποίων επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες οι οποίες είναι ανέκκλητες. 
 

Οι προθεσμίες αυτές τίθενται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν επιδίδεται αυτοτελές 
τμήμα έργου (εντολή εκτέλεσης εργασιών) στον Ανάδοχο, οπότε ορίζεται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία πέρατος εργασιών της εντολής αυτής. 
Εννοείται ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια οι προθεσμίες που τίθενται για κάθε 
αυτοτελές τμήμα έργου (εντολή) να είναι τέτοιες ώστε να μην απαιτούν από τον 

Ανάδοχο μηνιαία απόδοση μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη στο Άρθρο 28 «Επίδοση 
Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος ως υποχρεωτική. 

Εάν όμως συμβεί τέτοια υπέρβαση η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα αναπροσαρμόζει τις 
προθεσμίες των επιμέρους εντολών μετά από αίτηση του Αναδόχου ή και χωρίς τέτοια 

αίτηση. Εξαιρούνται εντολές που αναλαμβάνονται με ειδική δήλωση του Αναδόχου ότι 
δεν θα υπολογισθούν στην υποχρεωτική του Απόδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του Άρθρου 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος. 

 
Με εξαίρεση τις εργασίες που οι προθεσμίες τους ορίζονται σε εφαρμογή του Ν.999/79 

και τις εργασίες που γίνονται κατά Σάββατο ή Κυριακή ή κατά νομίμως εξαιρετέα ημέρα 
για τις οποίες δεν ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να ορίσει 
προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών μικρότερες από τις εξής : 

 
2.2.1.1 Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για εντολή που αναφέρεται σε ειδική 

επαναφορά (αποκατάσταση οδικών στοιχείων και αποκομιδή προϊόντων 
εκσκαφής). 

 

2.2.1.2. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για εντολή που αναφέρεται σε 
εργασίες άρσεως επικίνδυνων καταστάσεων εξαιτίας εκτέλεσης οικοδομικών 

εργασιών. 
 
2.2.1.3 Επτά (7) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για έργα με προϋπολογιζόμενη αξία 

εργολαβικών μέχρι και δεκατέσσαρες χιλιάδες Ευρώ (14.000 €), καθώς και 
όταν πρόκειται για άρση κακοτεχνιών, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων 

στην παρ. Α 7 το Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 
 
2.2.1.4 Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για εντολές με 

προϋπολογιζόμενη αξία εργολαβικών μεγαλύτερη από δεκατέσσερις χιλιάδες 
Ευρώ (14.000 €) και μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (45.000 €). 

 
2.2.1.5 Η προθεσμία είναι πάντοτε μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

και εξαρτάται από το μέγεθος και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το αυτοτελές 

τμήμα έργου (εντολή) που αφορά, όταν το προϋπολογιζόμενο κόστος 
εργολαβικών είναι μεγαλύτερο των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000 €), 

εκτός εάν οι εργασίες εμπίπτουν στην παράγραφο 2.2.2. του παρόντος Άρθρου. 
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Μέσα στις προθεσμίες των υποπαραγράφων 2.2.1.3, 2.2.1.4 και 2.2.1.5 είτε πρόκειται 

για εργασίες αμιγώς υπογείου δικτύου, είτε πρόκειται για εργασίες που περιέχουν εκτός 
των εναέριων και εργασίες επί υπόγειων δικτύων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά την 

εύλογο κρίση της μπορεί να ορίζει επιμέρους προθεσμίες που αφορούν μόνο τα τμήματα 
υπόγειων δικτύων. 
 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε προθεσμία, μέχρι πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την οριζόμενη έναρξη εργασιών, να αποπερατώνει πλήρως 

(περιλαμβανομένου και του καθαρισμού των χώρων) εργασίες επί υπογείων δικτύων που 
ανήκουν στην ίδια εντολή και αφορούν μήκος χάνδακος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί 
μήκος καλωδίου που περιλαμβάνεται σε ένα (1) πλήρες τύμπανο (στροφείο), ήτοι 

περίπου 350 μ. 
 

2.2.2. Αποκλειστικές προθεσμίες εντολών εργασιών που εμπίπτουν στην Υπουργική 
Απόφαση /Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007. 

 

Περαιτέρω ισχύει για κάθε εντολή εκτέλεσης εργασιών που εμπίπτουν στην Υπουργική 
Απόφαση/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 (αυτοτελές τμήμα του Έργου) - 

αποκλειστική - τμηματική προθεσμία, η οποία τίθεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
όταν γίνεται η επίδοση στον Ανάδοχο της εντολής για εκτέλεση. Ειδικότερα ορίζεται 

ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία πέρατος των εργασιών κάθε εντολής. 
 
Η προθεσμία αυτή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, συντρέχουν ειδικοί λόγοι εξαιρετικής σπουδαιότητας, δεν μπορεί να είναι: 
 

 Για απλές συνδέσεις Πελάτη χωρίς κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου: 
 
- Στη Χαμηλή Τάση μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη από 

δέκα (10) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 12 εργάσιμες ημέρες. 
 

- Στη Μέση Τάση μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη από 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. 

 

 Για συνδέσεις Πελάτη που απαιτούν κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου: 
 

- Στη Χαμηλή Τάση μικρότερη από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη 
από εικοσιπέντε (25) εργάσιμες  ημέρες. 

 

- Στη Χαμηλή Τάση σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή μεγάλων 
επεκτάσεων του δικτύου (π.χ. νέος Υποσταθμός) μικρότερη από εικοσιπέντε (25) 

εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη από εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες. 
 
- Στη Μέση Τάση μικρότερη από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και μεγαλύτερη από 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. 
 

- Στη Μέση Τάση σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή μεγάλων 
επεκτάσεων του δικτύου μικρότερη από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και 
μεγαλύτερη από Εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες. 

 
Εννοείται ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια οι προθεσμίες που τίθενται για κάθε 

αυτοτελές τμήμα έργου (εντολή) να είναι τέτοιες, ώστε να μην απαιτούν από τον 
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Ανάδοχο μηνιαία απόδοση μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη στο Άρθρο 28 «Επίδοση 
Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος ως υποχρεωτική. Εάν όμως 

συμβεί τέτοια υπέρβαση η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα αναπροσαρμόζει τις προθεσμίες 
των επιμέρους εντολών που δεν εμπίπτουν στην Υπουργική Απόφαση 

/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007 μετά από αίτηση του Αναδόχου ή και χωρίς τέτοια 
αίτηση. Εξαιρούνται εντολές που αναλαμβάνονται με ειδική δήλωση του Αναδόχου ότι 
δεν θα υπολογισθούν στην υποχρεωτική του Απόδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του Άρθρου 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος. 
 

Σε περίπτωση διεκδικήσεων αποζημίωσης τρίτων έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω μη 
τήρησης των χρόνων της ως άνω Υπουργικής Απόφασης από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου καθώς και σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε σχετικής κύρωσης από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το λόγο αυτό, επιπλέον και ανεξάρτητα από τις 
ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν, ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις τυχόν 

αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί 
εγγράφως έγκαιρα στον Ανάδοχο, τις εγειρόμενες αξιώσεις και τυχόν ορισθείσα 
ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς και τυχόν κλήση σε ακρόαση ενώπιον 

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προκειμένου αυτός να λάβει όλα τα κατά την κρίση 
του νόμιμα μέτρα, ώστε να προβεί στην υπεράσπιση των συμφερόντων του. 

 
Οι προαναφερόμενοι χρόνοι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του 

ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης, χωρίς αξίωση 
επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τον Ανάδοχο. 
 

 
Άρθρο 47 

 
Έλεγχος του Έργου 

 

1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και 
επιθεώρηση του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για 

το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο. 

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, 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, Οδηγίες κ.λπ., 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, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται κατά την κρίση της και 

με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός 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 
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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 τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, 

οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 
 

ή 

 
γ. Να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 60 του παρόντος. 

 
3. Οι παρατηρήσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 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 Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η εκτέλεση 

των εργασιών γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία 
του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, 
έχει το δικαίωμα ο ΔΕΔΔΗΕ να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου 

να αναστείλει τις εργασίες. 
 

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

 

 
Άρθρο 48 

 
Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών προμηθείας Αναδόχου 

 

1. Εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών προμήθειας Αναδόχου που ενσωμα-
τώνονται στο Έργο 

 
1.1.Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και αρτιότητα των 

υλικών προμήθειάς του και την υποχρέωση να έχουν αυτά τα υλικά και να πληρούν 

όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι 
αντίστοιχες προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ (Τεύχος 7 της Σύμβασης). 

 
1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί με δαπάνες του, ανά παρτίδα παραλαβής 

υλικών, όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές, η επιτυχία των οποίων 

θα διαπιστούται με την ύπαρξη ανάλογων παραστατικών του εργοστασίου 
κατασκευής ή πιστοποιητικών αναγνωρισμένων εργαστηρίων δοκιμών και τα οποία 

θα προσκομίζονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή του Αναδόχου 
ισχύει εξ ολοκλήρου ακόμα και αν οι ίδιοι έλεγχοι και δοκιμές εκτελεστούν με 
επιτυχία από εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή των 

περιγραφομένων παρακάτω δικαιωμάτων της. 
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1.3. Tα υλικά προμήθειας του Αναδόχου στα οποία προβλέπεται από τις προδιαγραφές 
τους σήμανση πρέπει να είναι κατάλληλα επισημασμένα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις προδιαγραφές. Επιπλέον θα φέρουν διακεκριμένο αριθμό, για 
κάθε παρτίδα παραλαβής υλικού τα υλικά εκείνα για τα οποία η υποχρέωση αυτή 

αναφέρεται ιδιαίτερα στο Παράρτημα II του παρόντος. 
 

 Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων για την υλοποίηση της παρούσας 

Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα είδη 
και τις ποσότητες των υλικών προμηθείας του, που ενδεχόμενα διαθέτει από 

προηγούμενη Εργολαβία και τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την 
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

 Στα υλικά αυτά θα πρέπει να γίνει απογραφή και έλεγχος από τα εξουσιοδοτημένα 

όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

1.4. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να παραλάβει από εργοστάσιο ή αποθήκη προμηθευτή 
και κατά μείζονα λόγο να χρησιμοποιήσει, υλικό το οποίο είτε δεν υπέστη με 
επιτυχία τους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές, συνοδευόμενο από τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά, είτε δεν έχει σήμα κατασκευαστή, είτε προέρχεται από 
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Πίνακα Προμηθευτών 

(Παράρτημα II του παρόντος), όπως εκάστοτε ισχύει, είτε τέλος δεν έχει 
αναγγελθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 1.7.1. του παρόντος 

Άρθρου. Εφόσον, μετά από έλεγχο των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, 
διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος διαθέτει στις Αποθήκες του ή σε αυτοκίνητο συνεργείου 
του υλικό από τα παραπάνω, το υλικό δεν θα γίνεται δεκτό, πέραν τούτου δε, θα 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο και ποινική ρήτρα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ 
5 του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 

 

1.5. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει απόλυτο δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας κάθε υλικού προμηθείας 
του Αναδόχου, το οποίο ασκείται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των Άρθρων 47 

(Έλεγχος του Έργου) και 57 (Ελαττώματα του Έργου) του παρόντος. 
 Το δικαίωμα ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ δεν περιορίζεται από τους ελέγχους και δοκιμές 

του Προμηθευτή ή του Αναδόχου, που τυχόν προηγήθηκαν και από την ύπαρξη 
σχετικού πιστοποιητικού επιτυχούς ελέγχου. Εύρεση από τα ελεγκτικά όργανα του 
ΔΕΔΔΗΕ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, παρτίδας υλικού που πρέπει να 

απορριφθεί, ακυρώνει τυχόν προγενέστερο επιτυχή έλεγχο για την υπόψη παρτίδα. 
 

1.6. Όργανα του ΔΕΔΔΗΕ εξουσιοδοτημένα για τους ελέγχους και δοκιμές ποιότητας 
των ως άνω υλικών, εκτός από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και τα οριζόμενα υπ' 
αυτού πρόσωπα, είναι οι Επιθεωρητές της ΔΥΠΜ και οι Βοηθοί τους, καθώς και 

άτομα οριζόμενα με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
 Οι έλεγχοι και δοκιμές περιλαμβάνουν οπτικό, διαστασιολογικό έλεγχο, έλεγχο 

κραμάτων και επιμεταλλώσεων καθώς και όλους τους λοιπούς ελέγχους που 
προβλέπονται στην προδιαγραφή κάθε υλικού. 

 

1.7. Για την ουσιαστική άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του ΔΕΔΔΗΕ ρητά 
συμφωνείται ότι : 

 

1.7.1. Τα αιτήματα του Αναδόχου που αφορούν σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου από 
τη ΔΥΠΜ νέων υλικών, θα υποβάλλονται μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για 

την πληρέστερη παρακολούθηση της δοκιμότητας των υλικών, καθώς και της 
νομιμοποίησης του Αναδόχου που υποβάλλει το αίτημα σε υλοποίηση της 

Σύμβασης. 
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 Ο Ανάδοχος θα αναγγέλλει με mail ή FAX που θα απευθύνει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και στον Εντεταλμένο Μηχανικό, κάθε παραγγελία ή ετοιμότητα 

παραλαβής υλικού. 
 

Συγκεκριμένα η αναγγελία θα περιλαμβάνει : 
 
 Κωδικό ΔΕΔΔΗΕ, περιγραφή και κωδικό προδιαγραφής του υλικού. 

 Ονοματεπώνυμο Προμηθευτή και Διεύθυνση εργοστασίου ή αποθήκης του. 
 Αριθμό παραγγελίας (σύμβασης προμήθειας), ημερομηνία και ποσότητα 

παραγγελίας. 
 Αριθμό παρτίδας, ποσότητα έτοιμων για παραλαβή και ημερομηνία 

ετοιμότητας. 

 Σύμβαση εργολαβίας έργου για την οποία προορίζεται. 
 

Το έντυπο Αναγγελίας θα είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Τεύχους 
"Υποδείγματα" και Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση του. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει τα σχετικά αιτήματα των εργολάβων, 

κατ’ αρχάς ως προς την δοκιμότητά τους, στη βάση του τεύχους της Σύμβασης για 
τους δόκιμους προμηθευτές υλικών του ΕΚΤΟΥ Μέρους του Τιμολογίου της 

Σύμβασης. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατόπιν θα ενημερώνει εγγράφως τη ΔΥΠΜ για την 

εκτέλεση των από πλευράς της ενεργειών. 
Διευκρινίζεται ότι η ελλιπής συμπλήρωση από πλευράς Αναδόχου των στοιχείων 
της εν λόγω αναγγελίας των υλικών, π.χ. έλλειψη ημερομηνίας ετοιμότητας των 

υλικών στους χώρους του κατασκευαστή ή προμηθευτή, επιμερισμός των 
ποσοτήτων των υλικών ανά Σύμβαση εργολαβίας έργου (Περιοχή) κ.λπ., αποτελεί 

αιτία ακυρότητας της αναγγελίας, υποχρέωσης του Αναδόχου για επανυποβολή 
της με τα πλήρη στοιχεία της, καθώς και απαγόρευσης παραλαβής ή 
χρησιμοποίησης των υλικών που αναφέρονται στη μη πλήρως συμπληρωμένη 

αναγγελία. 
 

1.7.2. Ο τύπος των Συμβάσεων που συνάπτει ο Ανάδοχος με τους Προμηθευτές των 
υλικών, πρέπει να είναι της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ και πάντως να εξασφαλίζει : 
 

 Την τήρηση ημερολογίου δοκιμών του υλικού και την δυνατότητα λήψης 
στοιχείων από τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 Την εκτέλεση των προβλεπομένων από την αντίστοιχη προδιαγραφή ελέγχων 

και δοκιμών από τον Προμηθευτή (ή τον Ανάδοχο) και την έκδοση των 

προαναφερομένων πιστοποιητικών. 
 

 Την υποχρέωση απόσυρσης και μη επαναπροσφοράς ως έχει σε Ανάδοχο του 
ΔΕΔΔΗΕ παρτίδας υλικού που απορρίφθηκε σαν απαράδεκτη (σκάρτη) σε 
οποιοδήποτε έλεγχο (του ίδιου του Προμηθευτή, του Αναδόχου, Εργαστηρίου 

Δοκιμών ή του ΔΕΔΔΗΕ). Επίσης τη μη επαναχρησιμοποίηση του αριθμού της 
απαράδεκτης παρτίδας. 

 
 Την υποχρέωση αναμονής επί 20 εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον από την 

αναγγελία ετοιμότητας μιας παρτίδας, για την πραγματοποίηση των κατά την 

κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχων. Η παράδοση επιτρέπεται μετά την ειδοποίηση 
από τον ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση των ελέγχων της ή εφόσον παρέλθει 

άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία. 
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 Τη δυνατότητα επιθεώρησης, από τα παραπάνω εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά 

όργανα, των εγκαταστάσεων και των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης του 
Προμηθευτή σε οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, παρακολούθησης των φάσεων 

παραγωγής του υλικού και λήψεως οποιουδήποτε στοιχείου που έχει σχέση με 
την ποιότητα των υλικών. 

 

 Την ύπαρξη και λειτουργία στο εργοστάσιο του Προμηθευτή στοιχειώδους 
μηχανής δοκιμής εφελκυσμού και οργάνου μέτρησης πάχους επιμεταλλώ-

σεων, εφόσον από την προδιαγραφή του υλικού απαιτείται η αντίστοιχη 
δοκιμή. 

 

1.7.3. Οι έλεγχοι και δοκιμές που γίνονται από τα εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ, 
μπορεί να είναι : 

 
 Τακτικοί, στο εργοστάσιο και τις αποθήκες του Προμηθευτή, μετά την 

αναγγελία ετοιμότητας ή στο εργοτάξιο και τις αποθήκες του Αναδόχου μετά 

την παραλαβή οποιασδήποτε παρτίδας υλικού, η οποία παραλαβή θα γίνεται 
γνωστή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο. 

 
 Έκτακτοι, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με λήψη δείγματος από το 

εργοτάξιο και τις αποθήκες του Αναδόχου, από αυτοκίνητο συνεργείων του 
Αναδόχου, από τον τόπο των έργων και τέλος από υλικά που τοποθετήθηκαν 
ήδη στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
1.7.4. Η διενέργεια κάποιου από τους ανωτέρω ελέγχους και δοκιμές των εξουσιοδοτη-

μένων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ανεξάρτητη και δεν περιορίζει την διενέργεια 
ενός οποιουδήποτε άλλου ελέγχου ή δοκιμής. 

 

1.8. Ο ΔΕΔΔΗΕ μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 
οποιοδήποτε υλικό είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται 

ή δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Σε περίπτωση που από τον 
έλεγχο διαπιστωθεί ότι η εξεταζόμενη ποσότητα είναι ποιοτικά απαράδεκτη, τότε για 
κάθε φορά που γίνεται τέτοιος έλεγχος : 

 
1.8.1. Εφόσον πρόκειται για ποσότητα που προέρχεται από το εργοστάσιο ή τις αποθήκες 

του Προμηθευτή, η ποσότητα απαγορεύεται να παραληφθεί από τον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση του Προμηθευτή 
στις από τη σύμβαση προμήθειας υποχρεώσεις του και για την κοινοποίηση και 

στον ΔΕΔΔΗΕ του πιστοποιητικού του ανεπιτυχή ελέγχου. 
 

1.8.2. Εφόσον πρόκειται για ποσότητα που προέρχεται από το εργοτάξιο, αποθηκευτικό 
χώρο ή αυτοκίνητο συνεργείου του Αναδόχου, ο Ανάδοχος απαγορεύεται να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέρος αυτής και υποχρεούται να την απομακρύνει 

αμέσως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, είτε προς 
επισκευή, εφόσον είναι επισκευάσιμη είτε προς οριστική απόσυρση, αφού 

προηγουμένως η ποσότητα ελεγχθεί ποσοτικά από τα αρμόδια όργανα του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
Για την επανεισαγωγή των επισκευασμένων υλικών στο εργοτάξιο του Αναδόχου 

ακολουθείται η διαδικασία των καινούργιων. 
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1.8.3. Εφόσον πρόκειται για ποσότητα ή και μεμονωμένο τεμάχιο, που είναι 
τοποθετημένο στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, εφαρμόζονται (για τα υλικά) τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 57 (Ελαττώματα του Έργου) του παρόντος. 
 

1.8.4. Τις ίδιες παραπάνω (παρ. 1.8.3) υποχρεώσεις και συνέπειες έχει ο Ανάδοχος, όταν 
εξαιτίας ελαττωματικού υλικού προμήθειάς του, προκληθεί μέσα στο χρόνο 
εγγύησης, βλάβη ή κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει αμέσως 
κάθε ελαττωματικό υλικό και να αποκαταστήσει τη βλάβη ή την κακή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων και επιπλέον να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ και κάθε 
ζημιωθέντα τρίτο για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που απορρέει από την 
τοποθέτηση του πιο πάνω υλικού ή έχει σχέση με την χρήση του. 

 
1.9. Οι δαπάνες όλων των παραπάνω ελέγχων και δοκιμών από τα εξουσιοδοτημένα 

ελεγκτικά όργανα του ΔΕΔΔΗΕ, βαρύνουν τον Ανάδοχο, εφόσον προκύψει 
απαράδεκτο (ελαττωματικό) υλικό και μαζί με τις επιβληθείσες για το λόγο αυτό 
ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από τον οφειλόμενο μηνιαίο λογαριασμό. Στην 

αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

1.10. Η γνωστοποίηση στον Ανάδοχο των συνεπειών από τις παραβάσεις των 
υποχρεώσεών του, όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους του Άρθρου αυτού, 

δηλαδή η υποχρέωση άμεσης απομάκρυνσης ή αντικατάστασης κ.λπ. των 
απαράδεκτων υλικών, καθώς και η επιβολή της κατά περίπτωση ποινικής ρήτρας, 
διενεργούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2. Ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου 

 
2.1. Οι ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία μετά από έλεγχο των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του παρόντος. 
 

2.2. Η Ποινική ρήτρα, η οποία επιβάλλεται για κάθε περίπτωση (φορά) που γίνεται 
έλεγχος και από αυτόν τον έλεγχο βεβαιωθεί παράβαση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ή ότι τα υλικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που απαιτούν οι αντίστοιχες προδιαγραφές στις περιπτώσεις των 
παραπάνω παραγράφων 1.8.2, 1.8.3 και 1.8.4. επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο Γ.5. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) 
του παρόντος. 
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας γίνεται εφάπαξ για όλη την ποσότητα των υλικών 

που υποβλήθηκε σε έλεγχο. 
 

 
Άρθρο 49 

 

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. 
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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 κ.λπ.), 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, εις 
διπλούν. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ και μετά την υπογραφή του το ένα αντίτυπο κρατείται 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

4. Με βάση τα ημερήσια προγράμματα εργασίας (δελτία), του Άρθρου 45 (Πρόγραμμα 
Εκτέλεσης Έργου) του παρόντος, την επόμενη ημέρα, στην οποία αυτά αναφέρονται, 
θα συμπληρώνεται στο ημερολόγιο ειδική στήλη όπου ανά εντολή και θέση εργασίας 

θα αναγράφεται η απασχόληση των συνεργείων του Αναδόχου με αναφορά σε 
συγκεκριμένες ειδικότητες εργατοτεχνικού προσωπικού και το ποσοστό απασχόλησης 

κατά προσέγγιση σε σχέση με άλλες εργασίες που απασχολήθηκε το ίδιο προσωπικό 
την ίδια ημέρα. 

 Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται επίσης όλα τα συμβάντα της ημέρας τα οποία έχουν 
σχέση με την κατασκευή των έργων και σε ιδιαίτερη στήλη τυχόν παρατηρήσεις των 
αρμοδίων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
 Ειδικότερα το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει, με συνοπτικό τρόπο, κατ’ ελάχιστο, 

πληροφορίες για: 
 

- Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. 

- Τα μέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούμενων σε αυτά εργασιών. 
- Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων όπου έγιναν εργασίες. 
- Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, 

αλλά και οι σχετικοί λόγοι. 
- Την ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας. 

- Το προσωπικό του Αναδόχου που εργάσθηκε και τις ώρες απασχόλησής του ανά 
εντολή έργου. 

- Τα μηχανήματα του Αναδόχου που απασχολήθηκαν και τις ώρες απασχόλησής τους 

ανά εντολή εργασίας. 
- Το ονοματεπώνυμο του οργάνου της επίβλεψης που παρακολούθησε την εκτέλεση 

των εργασιών ενώ σε διαφορετική περίπτωση αναφορά ότι η εργασία εκτελέστηκε 
χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

- Καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής 
ή επανάληψης εργασιών. 

- Σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή 
παρακείμενους ιδιοκτήτες. 

- Συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 

προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό. 
- Δοθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

- Υποβληθέντα αιτήματα του Αναδόχου. 
- Σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο. 

- Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 
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Το Ημερολόγιο του Έργου θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται καθημερινά.  

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να τυποποιήσει το Ημερολόγιο του Έργου, καθώς και να 
απαιτήσει την υποβολή του μέσω αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ, για την σύνταξη και 

υποβολή του. 
Η μη τήρηση από τον Ανάδοχο των παραπάνω υποχρεώσεών του επιφέρει την 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα της παρ. Γ.6. του Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του 
παρόντος. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να ζητήσει από 
τον Ανάδοχο οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο την τήρηση δελτίου παρακολούθησης 

της προόδου εκτέλεσης των εντολών, που του δίδονται για εκτέλεση ή και των τυχόν 
θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεσή τους, οπότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία που θα οριστεί σχετικά. 
 
6. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού 
του με τον ΔΕΔΔΗΕ, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, αντιστοίχως. 

 
 

Άρθρο 50 

 
Επιμετρήσεις 

 
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 

 
2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου και αφού οριστικοποιηθούν 
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που 
υπογράφονται από τα δύο μέρη και το κάθε μέρος παίρνει ένα (1) αντίγραφο. 

Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια. 
 

Η αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών και των υλικών υποβάλλεται σε τυποποιημένα 
έντυπα, σύμφωνα με τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα 
επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι 
η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, 
σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 57 

(Ελαττώματα του Έργου) του παρόντος. 
 

4. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων 
σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και 

ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες 
διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 
 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 

των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις πραγματικές 
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διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάνει δεκτό ότι οι 
μικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του 
Άρθρου 57 (Ελαττώματα του Έργου) του παρόντος. 

 
5. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, 

όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά 

εμφανείς, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από 
κοινού να προβούν στην καταμέτρηση και να συντάξουν Πρωτόκολλο παραλαβής 

αφανών εργασιών, Πρωτόκολλο επιμέτρησης εκσκαφών, επικαλύψεων καλωδίων 
κ.λπ. αντίστοιχα. 

  

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 

 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει, τις εργασίες ειδικής φύσεως (π.χ. εργασίες υπογείων 
συνδέσεων, συμπίεση αγωγών 95 τ.χ. ACSR και 185 τ.χ. ΑΑAC, άλλες αφανείς 

εργασίες κ.λπ.) για τις οποίες ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο 
ημερήσιο πρόγραμμα, που προβλέπει η παράγραφος 7 του Άρθρου 45 (Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης Έργου) του παρόντος, την ακριβή ώρα έναρξης και κατά προσέγγιση την 
ώρα πέρατος, ώστε να είναι δυνατή η παρουσία εκπροσώπου της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και η παραλαβή των αφανών εργασιών. 
 

6. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου, πριν 

ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το 
ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο 
τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ., οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις επισκευές και την 
αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
7. Αμέσως μετά την αποπεράτωση μίας εντολής έργου και το αργότερο εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δήλωσης πέρατος της εντολής έργου ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συντάσσει και να παραδίδει στον Εντεταλμένο 

Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ : 
 

 Σχέδιο της εντολής έργου, όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

 Την αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών της εντολής, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο. 

 

 Την αναλυτική επιμέτρηση των υλικών που τοποθετήθηκαν (ΚΤΥ) και 
αποξηλώθηκαν (ΚΑΥ) απ' αυτόν, διότι (η επιμέτρηση) αυτή αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την Πιστοποίηση των εργασιών της Εντολής. 
 

 Φωτογραφίες στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
 Κατασκευή παροχής 

 Τελική ένδειξη μετρητή σε περίπτωση αποξήλωσής του 
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 Εργασίες τοποθέτησης υπογείων καλωδίων για τεκμηρίωση όλων των 
φάσεων κατασκευής 

 Αφανείς εργασίες κατασκευής γειώσεων και πακτώσεων στύλων και 
επιτόνων 

 
Ποσοστό προσαύξησης εναέριων αγωγών 
 

Η επιμέτρηση γυμνών αγωγών και συνεστραμμένων καλωδίων που τοποθετούνται στα 
εναέρια δίκτυα μέσης ή χαμηλής τάσης, γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

παρατηρήσεις α και β του Κεφαλαίου Β του Πρώτου Μέρους του τεύχους του 
Τιμολογίου, αντίστοιχα. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ  μπορεί να εφαρμόζει κατά τη σύνταξη των Καταστάσεων Τοποθετηθέντων 

Υλικών τα πιο κάτω ποσοστά προσαύξησης στις ποσότητες των αγωγών ή καλωδίων, 
που προκύπτουν από την επιμέτρηση που συντάσσεται σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. 
 

 Δίκτυα Μ.Τ. με γυμνούς αγωγούς ή με συνεστραμμένα καλώδια: 1,5% κατά 

μέγιστο. 
 

 Δίκτυα Χ.Τ. με γυμνούς αγωγούς ή με συνεστραμμένα καλώδια: 2,5% κατά 
μέγιστο. 

 
Προκειμένου για έργα μήκους γραμμής μικρότερου από 100 μ. μπορεί τα πιο πάνω 
ποσοστά να αυξηθούν μέχρι και 1% ακόμη (έως 2,5% για τη Μ.Τ. και 3,5% για τη 

Χ.Τ.) εφ όσον διαπιστωθεί ότι αυτά δεν επαρκούν. 
 

Καμιά προσαύξηση δεν δίδεται στο μήκος ή το βάρος των αποξηλουμένων αγωγών 
και συνεστραμμένων καλωδίων. 

 

Υπολογισμός Βάρους Αγωγών 
 

Κατά τη σύνταξη των Κ.Τ.Υ. και Κ.Α.Υ. το βάρος των αγωγών θα υπολογίζεται με 
βάση το αναγραφόμενο βάρος αγωγών, ανά μέτρο μήκους αυτών, στον σχετικό 
πίνακα του Εγχειριδίου των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής.  

 
Χαρακτηρισμός καταλληλότητας αποξηλούμενων υλικών 

 
Ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας των αποξηλούμενων υλικών ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται με 
βάση τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα V του παρόντος. 

 
 

8. Με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει  
 

 Συγκεντρωτική επιμέτρηση εργασιών του έργου (εντολής), στο τυποποιημένο 

έντυπο καταχώρησης (Κ0) της μηχανογραφικής εφαρμογής έκδοσης 
πιστοποιήσεων «Γόρδιος»  

 
 Συγκεντρωτική επιμέτρηση υλικών του έργου (εντολής), (Κ.Τ.Υ., Κ.Α.Υ., κ.λπ.) 

 

Η ημερομηνία υποβολής από τον Ανάδοχο των αναλυτικών και συγκεντρωτικών 
επιμετρήσεων καταχωρείται στο αντίστοιχο πεδίο του PS/SAP. 
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Η αποστολή των επιμετρήσεων είναι δυνατόν να γίνεται και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email). 

 
9. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κατ’ ελάχιστο και δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες κατά μέγιστο από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον 
Ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί στο σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση 
των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τις 

επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί 
να ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 63 (Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος 

περί διαφωνιών.   
 
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, ασάφειες ή ανακρίβειες, 

που καθιστούν αδύνατο τον πλήρη έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον Ανάδοχο εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από τον έλεγχό τους και τον καλεί για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων 
ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα.  
 

10. Ο Ανάδοχος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υποχρεούται να επανυποβάλει τις 
επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την 
πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον Ανάδοχο προς συμπλήρωση, 
αλλά υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις 

εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 
 

11. Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για 
συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, 
αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο, 

μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την 
έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον Ανάδοχο στον επόμενο 

λογαριασμό. 
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας υποχρεωτικά στον επόμενο λογαριασμό. 

 
12. Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 

εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού 

ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο, ύστερα από σύνταξη αρνητικού 
λογαριασμού.  

 

13. Μετά τον έλεγχο, την τυχόν διόρθωση και την έγκριση των αναλυτικών 
επιμετρήσεων εργασιών και υλικών από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Αναδόχου καταχωρεί την συγκεντρωτική 
επιμέτρηση (στοιχεία της εγκεκριμένης χειρόγραφης Κ0) στην εφαρμογή «Γόρδιος» 
και ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας τις επιμετρήσεις 

υλικών (ΚΤΥ, ΚΑΥ) στο ERP-SAP. 
 Η υποβολή της επιμέτρησης υλικών είναι δυνατόν να γίνεται από τον Ανάδοχο και με 

καταχώρηση των στοιχείων σε μηχανογραφική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με 
διαδικασία που θα αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. 

 

14. Κατόπιν ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ελέγχει την 
καταχωρημένη συγκεντρωτική επιμέτρηση εργασιών (Κ0), ως προς την ορθότητα 
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της καταχώρησης, την εγκρίνει, εκτυπώνει την οριστική πλέον επιμέτρηση (Κ0) σε 
δύο (2) αντίγραφα και την υπογράφει. 

 Η οριστική επιμέτρηση εργασιών (Κ0) υπογράφεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό 
και τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου και αρχειοθετείται στο φάκελο του Έργου, ενώ το 

δεύτερο αντίγραφο αποδίδεται στον Ανάδοχο. 
 
15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου, τις τυχόν 
επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 

  
 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι 

επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, η ποινική ρήτρα της παραγράφου Γ.11. του 

Άρθρου 59 (Ποινικές Ρήτρες) του παρόντος. 
 

 Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου 
επιβολής της, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να συντάσσονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας 

τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ 
αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 
16. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή προς τον 

Ανάδοχο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και 
υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό 
συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους 

επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που 
εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του 
Άρθρου 63 (Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του 

Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν, ούτε 
παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 

 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 
επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 
Ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση 

τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
 

17. Ειδικότερα συμφωνείται ότι: 
 
17.1. Οι πιστοποιήσεις γίνονται με βάση επιμετρήσεις των εργασιών κατά διακριτά και 

αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα και στηρίζονται στις καταμετρήσεις των 
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν 

απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν έχουν 
καταμετρηθεί. 

 

17.2. Δεν εγκρίνονται επιμετρήσεις εργασιών εντολών έργου για τα οποία δεν έγιναν 
αναλυτικές επιμετρήσεις και για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η επιστροφή στην 

αποθήκη του Αναδόχου των αποξηλωθέντων υλικών ΔΕΔΔΗΕ, Β, Χ και Γ 
κατηγορίας. 

 

17.3. Δεν μπορεί να περιληφθούν στους λογαριασμούς ημιτελείς εργασίες. Εργασία 
εννοείται εδώ, κάθε εργασία αυτοτελώς περιγραφόμενη στο Τιμολόγιο σε ιδιαίτερο 

άρθρο του ή σε αντίστοιχη Νέα Τιμή εκτός διαφορετικής πρόβλεψης στο 
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Πρωτόκολλο Νέας Τιμής. Διακριτό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο μέρος του Έργου 
(της Εργολαβίας), για την εφαρμογή των παραπάνω, μπορεί να είναι κατά την 

κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ και ολόκληρο το αυτοτελές 
τμήμα έργου που αφορά κάθε συγκεκριμένη εντολή για εκτέλεση εργασιών και η 

οποία επιδίδεται στον Ανάδοχο για εκτέλεση. 
 

18. Η Διεύθυνση Δικτύου ανά διαστήματα (π.χ. τρίμηνο) θα εκδίδει και θα αποστέλλει 

στις Προϊστάμενες Υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Καταστάσεις 
Σύγκρισης Εργασιών – Υλικών των Εργολαβιών της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική 

μορφή), ανά Εργολαβία, οι οποίες θα προωθούνται για ενέργειες στις αντίστοιχες 
Επιβλέπουσες Υπηρεσίες. 

 

 Η διαδικασία, η οποία θα ακολουθείται υποχρεωτικά και θα ολοκληρώνεται μέσα σε 
διάστημα δύο (2) μηνών είναι η εξής : 

 
α. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ευθύνη του Εντεταλμένου Μηχανικού οφείλει να 

προβεί σε έλεγχο της Κατάστασης Σύγκρισης Εργασιών – Υλικών Εργολαβιών και 

σε διερεύνηση των αιτιών των τυχόν διαφορών, συμπληρώνοντας στην στήλη των 
παρατηρήσεων, της αντίστοιχης εντολής έργου την αιτία της διαφοράς.  

 Ακόμη και σε περιπτώσεις μη διόρθωσης σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να 
αιτιολογείται η μη διόρθωσή τους. 

 
β. Στη συνέχεια, ο Εντεταλμένος Μηχανικός σε συνεργασία με τον Ανάδοχο 

προβαίνουν στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες επί των πιστοποιήσεων και 

των παραστατικών υλικών, σύμφωνα με τις επισημάνσεις - παρατηρήσεις στην 
Κατάσταση (παρ. α). 

 
γ. Μετά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών ο 

Εντεταλμένος Μηχανικός θα αποστέλλει τη συμπληρωμένη με τις παρατηρήσεις 

Κατάσταση Σύγκρισης Εργασιών – Υλικών της Εργολαβίας στον Τομέα 
Κατασκευών της Περιφέρειας, ο οποίος με τη σειρά του θα την προωθεί στον 

ΔΔ/ΤΕΕΕΧ, προσθέτοντας και τυχόν δικές του παρατηρήσεις. 
 

 

Άρθρο 51 
 

Προσαυξήσεις - Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Εργασιών στα Νησιά 
 
1. Για τα νησιά, της οριζόμενης ως γεωγραφικής περιοχής της Εργολαβίας στην 

παράγραφο 3 του Άρθρου 4 του παρόντος, ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι επιπλέον 
των υπόλοιπων όρων και διατάξεων της Σύμβασης. 

 
2. Οι όροι του παρόντος Άρθρου, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν των λοιπών 

όρων της Σύμβασης και ισχύουν μόνο για τις αναφερόμενες στη συνέχεια 

περιπτώσεις: 
 

 
2.1. Για τη νήσο Κρήτη 
 

Για τη νήσο Κρήτη καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης των τιμών μονάδας του 
τιμολογίου δέκα τοις εκατό (10%). 
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2.2. Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 
 

2.2.1. Για τη νήσο Αίγινα καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%). 

 
2.2.2. Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, που υπάγονται στην 

Επαρχία Τροιζηνίας και για τον Δήμο Σπετσών καθορίζεται ποσοστό 

προσαύξησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
 

2.2.3. Για τα υπόλοιπα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (Επαρχία 
Κυθήρων, κ.λπ.), εκτός της Σαλαμίνας, της νήσου Αγκίστρι, της Επαρχίας 
Ύδρας και των αναφερόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις 2.2.1 και 2.2.2, 

καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). 
 

2.2.4. Για την Επαρχία Ύδρας καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης εβδομήντα πέντε 
τοις εκατό (75%). 

 

2.2.5. Για τη νήσο Σαλαμίνα καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης δέκα τοις εκατό 
(10%). 

 
2.3. Για τα υπόλοιπα Νησιά 

 
2.3.1. Για τη νήσο Κέρκυρα καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης πέντε τοις εκατό (5%). 
 

2.3.2. Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (εκτός της νήσου 
Λευκάδος, για την οποία δεν χορηγείται προσαύξηση νήσων και των νησιών 

Κάλαμος και Καστός), τα νησιά Τριζόνια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, 
καθώς και για τη Ζάκυνθο καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης δέκα τοις εκατό 
(10%). 

 
2.3.3. Για τα νησιά Θάσο, Κεφαλονιά και τα νησιά Κάλαμος και Καστός της 

Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%). 

 

2.3.4. Για τα νησιά της Επαρχίας Ιθάκης καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης είκοσι τοις 
εκατό (20%). 

 
2.3.5. Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (εκτός της νήσου Ευβοίας, 

για την οποία δεν χορηγείται προσαύξηση νήσων) και της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%). 

 
2.3.6. Για τα νησιά Κω, Λέσβο, Ρόδο, Χίο, Σάμο και τα νησιά των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Έβρου και Μεσσηνίας καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης τριάντα τοις 

εκατό (30%). 
 

2.3.7. Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Περιφερειακής 
Ενότητας Κερκύρας (εκτός της νήσου Κέρκυρας), καθώς και για τα νησιά της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%). 
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2.3.8. Για τα νησιά Λήμνο, Μήλο, Άνδρο, Τήνο και Σύρο, καθορίζεται ποσοστό 
προσαύξησης σαράντα τοις εκατό (40%). 

 
2.3.9. Για τα νησιά Θήρα, Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο και Μύκονο καθορίζεται ποσοστό 

προσαύξησης σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). 
 
2.3.10. Για τα νησιά Αμοργό, Ίο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Πάτμο, Κέα, Κύθνο, 

Σέριφο και Σίφνο καθορίζεται ποσοστό προσαύξησης πενήντα τοις εκατό 
(50%). 

 
2.3.11. Για τα νησιά Κάσο, Σύμη, Τήλο και Χάλκη και καθορίζεται ποσοστό 

προσαύξησης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). 

 
2.3.12. Για τα νησιά Αγαθονήσι, Αγ. Ευστράτιο, Αγκίστρι, Ανάφη, Αρκιούς, Μαράθι, 

Αστυπάλαια, Μεγαλονήσι, Γυαλί, Δήλο, Δονούσα, Ηράκλεια, Θηρασία, Κίμωλο, 
Κουφονήσια, Γαύδο, Λειψούς, Νίσυρο, Μεγίστη, Οινούσσες, Σίκινο, Σχοινούσα, 
Τέλενδο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Ψαρά, Ψέριμο και Θύμαινα, καθορίζεται 

ποσοστό προσαύξησης εβδομήντα τοις εκατό (70%). 
 

3. Η προσαύξηση της προηγούμενης παραγράφου ακολουθεί κατά τον υπολογισμό του 
εργολαβικού ανταλλάγματος την, στο Κεφάλαιο Γ του Τέταρτου Μέρους του 

Τιμολογίου, αναφερομένη σειρά. 
 
4. Η υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τις 

εργασίες που του ανατίθενται σε κάθε νησί που αναφέρεται στο Υποκεφάλαιο 5 του 
Κεφαλαίου Γ του Τετάρτου Μέρους του Τιμολογίου, ισχύει εφόσον το σύνολο της 

προϋπολογιζόμενης αξίας εργολαβικών των ανατιθεμένων κάθε φορά και 
συγκεντρωμένων στα χέρια του Αναδόχου εργασιών υπερβαίνει σε κάθε ανεξάρτητο 
νησί το ύψος των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500 €), διαφορετικά ο 

Ανάδοχος δικαιούται να μη κάνει έναρξη της εκτέλεσης εργασιών στο υπόψη νησί, με 
την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παρακάτω παράγραφο 5. 

 
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να ζητήσει την εκτέλεση εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, 

εντολών εργασιών συνολικού προϋπολογισμού για κάθε νησί μικρότερου του 

προβλεπόμενου στην παραπάνω παράγραφο, για λόγους τήρησης, των καταληκτικών 
ημερομηνιών, των προθεσμιών της Υπουργικής Απόφασης και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τις εκτελέσει. Στην περίπτωση αυτή η εντολή με τον μεγαλύτερο 
προϋπολογισμό χαρακτηρίζεται σαν εντολή «Μικρού Αντικειμένου Νησιών». Για την 
αποζημίωση του Αναδόχου για την υπόψη εντολή εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 

Υποκεφάλαιο 5 του Κεφαλαίου Γ του Τετάρτου Μέρους του Τιμολογίου, εκτός της 
περίπτωσης εκπρόθεσμης υλοποίησής της. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει το σύνολο των εντολών έργου που του έχουν επιδοθεί 
και εκκρεμεί η κατασκευή τους ή ενδεχόμενα του επιδοθούν κατά τη διάρκεια εξέλιξης 
των εργασιών, στο συγκεκριμένο νησί. 

 
 

 
 
 



139 
 

Άρθρο 52 
 

Απολογιστικές εργασίες 
 

1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος, όταν του δοθεί Ειδική Εντολή από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές 

εργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 8 
(Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου - Συμπληρωματικές Εργασίες) του 
παρόντος, καθώς και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες 

πρόσθετες εργασίες. 
 
2. Για την έγκριση, στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας απολογιστικά, η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση 

του επείγοντος ή της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών με τον τρόπο αυτό και η νέα 
τιμή (για το σύνολο της εργασίας) καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 

επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 
  

3. Σε περίπτωση Ειδικής Εντολής από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για εκτέλεση εργασιών 

απολογιστικά και πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις 

απαιτήσεις σε ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, τις 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα 

μισθώματα και τις λοιπές δαπάνες μηχανικών μέσων, 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 και κάθε 
άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη σχετική 

εντολή του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
4. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτό ως προς τα ανώτατα όρια 

των τιμών μονάδας ημερομισθίων κ.λπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί τη δαπάνη 
εργατικών και κάθε συναφή δαπάνη (με βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων). Πριν από την 
παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών «απολογιστικά». 
. 

 Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον 
αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την 

περίπτωση προσδιορίζεται σε 18% επί του οποίου εφαρμόζεται η έκπτωση της 
Σύμβασης. 

 

5. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά, 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". 
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6. Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, ο 
ΔΕΔΔΗΕ δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που 

τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος, ώστε κατά την άποψή της η τιμή 
να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 
7. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωμής για τις παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, 

εφόσον η δαπάνη για ημερομίσθια έγινε με υπέρβαση των ανωτάτων ορίων 

ημερομισθίων, όπως αυτά περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό της προηγούμενης 
παραγράφου (4) ή αν η πληρωμή των ημερομισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες 

καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και θεωρημένες από τον επί 
τόπου των έργων Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ ή αν δεν συνοδεύεται 
λογαριασμός από τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί μέρους δαπάνης ή 

τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συμφωνηθεί με τον 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
8. Αν για την εκτέλεση μίας εργασίας «απολογιστικά», ο Ανάδοχος πρέπει να αγοράσει 

υλικά με δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ (στην περίπτωση που τα υλικά δεν παρέχονται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ), τότε ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει στον Ανάδοχο τη δαπάνη αγοράς των 
υλικών αυτών με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους και επιπλέον για ολοσχερή 

εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αμοιβή του, θα του καταβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ 
εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγξει το ποσό του τιμολογίου και να μειώσει την αμοιβή 
του Αναδόχου για το λόγο αυτό, εφόσον η δαπάνη αγοράς υλικών δεν είναι εύλογη 
Ο ΦΠΑ των τιμολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη 

συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ για 
συμψηφισμό). Για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου (υλικά προμηθείας 

του) που χρησιμοποιεί στις «Απολογιστικές Εργασίες», τα οποία πρέπει να 
επιμετρούνται ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες εργασίες, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται 
όπως στην περίπτωση που τοποθετεί υλικά προμηθείας του. 

 
9. Ανασκαφικές εργασίες 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία, για την υλοποίηση της κατασκευής εντολής έργου, 
απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, κατ’ απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

(Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) και απαιτείται η απασχόληση στο έργο, εξειδικευμένου 
εργατικού προσωπικού (πλην αρχαιολόγου) που υποδεικνύεται από αυτήν, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως, αποζημιούμενος 
απολογιστικά, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

 
Άρθρο 53 

 
Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 

 

1. Η πληρωμή στον Ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται ανά μηνιαίο 
λογαριασμό, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά το 

μήνα που αφορά η πιστοποίηση και μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. 
 
Αν από τον Ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο 

χρονοδιάγραμμα, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή 
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα.  
 



141 
 

Η πραγματοποίηση τόσο των μηνιαίων πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής 
του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων 

απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις 
πιστοποιήσεις. 

 
2. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αμέσως μετά το “κλείσιμο” της εφαρμογής 

«ΓΟΡΔΙΟΣ», εκτυπώνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο συγκεντρωτικός μηνιαίος 

λογαριασμός (καταστάσεις Κ7Α και Κ7) ο οποίος γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με 
κάθε πρόσφορο μέσο (email, fax κ.λπ.), προκειμένου αυτός να εκδώσει το σχετικό 
τιμολόγιο. 

Ο συγκεντρωτικός μηνιαίος λογαριασμός εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίγραφα και 
υπογράφεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του 

Αναδόχου και αρχειοθετείται στο φάκελο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ενώ το 
δεύτερο αντίγραφο αποδίδεται στον Ανάδοχο. 

 
Διευκρινίζεται ότι, για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας, δεν απαιτείται η εκτύπωση 
των πιστοποιήσεων της κάθε Εντολής Έργου (Κατάσταση Κ1), υποχρεωτικά όμως θα 

εκτυπώνεται και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και 
τον Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ η οριστική Κ0 κάθε έργου, η οποία θα 

αρχειοθετείται στο φάκελο του έργου. 
 
Επίσης θα εκτυπώνεται, μέσω της εφαρμογής «ΓΟΡΔΙΟΣ», η κατάσταση με το 

προσωπικό του Αναδόχου, για το χρονικό διάστημα που αφορά η πιστοποίηση-
λογαριασμός και θα επιδίδεται στον Ανάδοχο μαζί με τον συγκεντρωτικό λογαριασμό.  

Η κατάσταση θα ελέγχεται ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων της και 
θα υπογράφεται τόσο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου, όσο και από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Επιπλέον θα εκτυπώνεται, μέσω της εφαρμογής «ΓΟΡΔΙΟΣ», η κατάσταση 

εκκαθάρισης της αποθήκης από πλευράς υλικών ΔΕΔΔΗΕ και θα προσδιορίζονται οι 
ποσότητες των υλικών Χ και Γ καταλληλότητας, καθώς και Β καταλληλότητας τα 
οποία πλεονάζουν. Τα υπόψη υλικά ο Ανάδοχος οφείλει να τα επιστρέψει, στην 

τροφοδοτούσα αποθήκη, εντός του μηνός που ακολουθεί την έκδοση της 
πιστοποίησης. 

 
3. Ο συγκεντρωτικός μηνιαίος λογαριασμός στηρίζεται στις επιμετρήσεις των εργασιών 

και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται 

στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.  
Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε 

είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω 
της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. 
 

4. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ 
και ιδίως ποινικές ρήτρες, απαιτούμενες περικοπές τιμών σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή δεν έχουν 
κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας 
πωληθέντων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του 

Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον 
τρόπο. 

 
5. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της Υπηρεσίας, στο 

οποίο συμμετέχει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός 
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υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις 
επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις 

σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές 
ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης.  

 
6. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του 

Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της 

πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 54 (Τρόπος 

πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων – Εκκαθάριση Λογαριασμών) του παρόντος.  
 
7. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή και οι προκύπτουσες 
διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή του 
Εντεταλμένου Μηχανικού. 
 

8. Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, είτε ενδιάμεσα κατά την 
εξέλιξη του Έργου, είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό, αυτός μπορεί να συνταχθεί 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον 
Ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, 

άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Αν αναφανεί Διαφωνία κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 
 

9. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 
διενεργούνται κρατήσεις ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 10 (Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές) 

του παρόντος. 
 

 
Άρθρο 54 

 

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 από τον μήνα έκδοσης του Τιμολογίου και 
εφόσον έχουν τηρηθεί, από τον Ανάδοχο, τα προβλεπόμενα στις παρακάτω 

παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος Άρθρου (π.χ. εάν το Τιμολόγιο είναι έκδοσης 
Ιανουαρίου η εξόφλησή του θα γίνει στις 24η του Απριλίου). 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 
αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

(Επιβλέπουσα και Προϊσταμένη Υπηρεσία) και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας 
και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
2. Πληρωμή προκαταβολής 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο 
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3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 

Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αντιστοίχων 
αναθεωρήσεων, θα γίνονται με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά την υποβολή στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του συνόλου των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα 
πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη:  

 
 Συγκεντρωτικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 53 

(Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του παρόντος. 
 
 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά το συγκεκριμένο Έργο (εργολαβία) και τον 
λογαριασμό, για τον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. 

 

 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. 

 
 Κατάσταση με το προσωπικό του Αναδόχου, για το χρονικό διάστημα που αφορά η 

πιστοποίηση-λογαριασμός, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της 

παραγράφου 2 του Άρθρου 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του παρόντος. 
 

 Αντίγραφα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του 
προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, η οποία θα αφορά αποκλειστικά και 
μόνο τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εργολαβία για το χρονικό διάστημα για 

την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
 

 Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής ή αντίγραφο internet banking, από τα οποία 
αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Αποδείξεις 

καταβολής στις οποίες οι εργαζόμενοι βεβαιώνουν ότι έλαβαν τραπεζικά τους 
μισθούς ή τα ημερομίσθιά τους δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
 Τα εκτελεσμένα ΔΕΥ των επιστραφέντων αποξηλωθέντων υλικών ΔΕΔΔΗΕ, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 

53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του παρόντος. 
 

 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. 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου είναι να υφίσταται σε ισχύ 
βεβαίωση-πιστοποίηση της ΔΟΛ ότι έχουν προσκομισθεί από αυτόν στον ΔΕΔΔΗΕ, οι 
από την Σύμβαση, απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις και είναι σύμφωνες με τα 

οριζόμενα στο Τεύχος Ασφαλίσεις.  
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4. Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 
 

Τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 
με έναν από τους τρόπους αλληλογραφίας (περιπτώσεις α, β, και γ της παραγράφου 5 

του Άρθρου 2 του παρόντος) απαραιτήτως συνημμένα σε διαβιβαστική επιστολή (όπου 
και θα αναφέρονται αναλυτικά και συγκεκριμένα τα συνημμένα έγγραφα), η οποία θα 
πρωτοκολλείται, προκειμένου να είναι βέβαιη η ημερομηνία υποβολής.  

 
5. Προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών 

 
5.1.Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

τον Ανάδοχο, μαζί με το Τιμολόγιο, πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός 

των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα από την έκδοση του 
Τιμολογίου. Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή του Τιμολογίου θεωρείται 

εκπρόθεσμη. 
 
5.2.Η υποβολή, από τον Ανάδοχο, των λοιπών δικαιολογητικών, πλην του 

συγκεντρωτικού λογαριασμού και του Τιμολογίου, θα θεωρείται εμπρόθεσμη αν 
υποβληθούν το αργότερο εντός του πρώτου 20ημέρου του μεθεπόμενου μήνα από 

την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου. 
 

5.3.Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, η πληρωμή (εξόφληση τιμολογίου) θα γίνεται την 
24η ημέρα του δεύτερου επόμενου μήνα από το μήνα συμπλήρωσης όλων των 

δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποίηση Ιανουαρίου, για την οποία τα δικαιολογητικά θα 
προσκομισθούν τον Μάρτιο (μετά την 20η ημέρα) θα εξοφλείται τον Μάιο). 

 
6. Δικαιολογητικά εξόφλησης τιμολογίου 
 

Πριν την εξόφληση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησής του.  

 
7.Ειδικές ρυθμίσεις 
 

7.1.Αν η προθεσμία έκδοσης των πιστοποιήσεων και του συγκεντρωτικού μηνιαίου 
λογαριασμού δεν τηρηθεί με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, η ημερομηνία πληρωμής του 

Αναδόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος δεν μετατίθεται. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να συμπεριλάβει στα 
δικαιολογητικά πληρωμής του μηνιαίου λογαριασμού, έγγραφη αιτιολόγηση της 

υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας. 
 

7.2.Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνον για τις Συμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν 
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα 
υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην 

πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου 
μήνα από τον ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι 

πλήρη. 
 
7.3. Επιβλέπων Μηχανικός 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιβλέπων Μηχανικός δεν είναι μισθωτός του 

ΔΕΔΔΗΕ του Αναδόχου, αλλά έχει διαφορετική σχέση με αυτήν (π.χ. Διευθύνων 
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Σύμβουλος, μέτοχος κ.λπ.) θα προσκομίζεται από τον Ανάδοχο, Υπεύθυνη Δήλωση 
του Επιβλέποντα Μηχανικού νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει πλήρως εξοφληθεί από τον Ανάδοχο για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κατά το μήνα που αφορά ο μηνιαίος λογαριασμός.  

 
Εναλλακτικά θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 

βεβαιώνει την ως άνω εξόφληση, ή θα προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο παραστατικό 
το οποίο κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας βεβαιώνει την ως άνω 

εξόφληση. 
Για την τήρηση των παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην Επιβλέπουσα και την Προϊσταμένη Υπηρεσία την επαγγελματική σχέση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού του με αυτόν. 
 

7.4. Έλεγχοι παραστατικών 
 

Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει την κατάσταση προσωπικού Αναδόχου, σε 

σχέση με τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο παραστατικά τραπεζικών πληρωμών, 
καθώς και των ΑΠΔ, ώστε να εξασφαλιστεί η υποβολή των αντίστοιχων 

παραστατικών, για το σύνολο του προσωπικού που αναγράφεται στην 
προαναφερόμενη κατάσταση. 

 
Διευκρινίζεται ότι οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αφορούν στο προσωπικό, που 
εργάζεται στην συγκεκριμένη εργολαβία και δεν αφορούν προσωπικό Αναδόχου με 

γενικότερα καθήκοντα στην επιχείρησή του π.χ. αντίκλητος, προσωπικό λογιστηρίου 
του κ.λπ. 

 
Τα υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο προαναφερόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικού 
χαρακτήρα και θα αξιοποιούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά και μόνο για την 

διασφάλιση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 

8. Πληρωμή των αναθεωρήσεων 
 

Απαιτείται Πιστοποίηση, η οποία θα ονομάζεται «Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιμών», 

με πλήρη στοιχεία, βάσει των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισμοί των αναθεωρήσεων, 
ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Η διαδικασία κατά τα λοιπά ισχύει, όπως με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις, χωρίς να 
απαιτείται όμως η υποβολή δικαιολογητικών πλην του Τιμολογίου και της 
ασφαλιστικής ενημερότητας έργου, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά την υποβολή 

των μηνιαίων λογαριασμών που αφορά η αναθεώρηση.  
 

9. Oλες οι πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον 
Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε 
τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 

 
10. 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 του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος Άρθρου. Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμών των συμβατικών 
ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών που 
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έχουν εγκριθεί και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, 
πέραν των ενενήντα (90) ημερών μετά την προθεσμία που προβλέπεται από την ως 

άνω παράγραφο 1, και εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στην αποκλειστική 
υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των 

εργασιών κατόπιν υποβολής προς τον ΔΕΔΔΗΕ Ειδικής Εγγράφου Δηλώσεως και 
μέχρι την καταβολή προς αυτόν των σχετικών συμβατικώς οφειλομένων ποσών.  

 

11. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας οποιασδήποτε 
Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, σε Ευρώ. 

 
12. 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 κ.λπ.).  
 

13. Σε κάθε πληρωμή, όπως προαναφέρθηκε, 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 τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. 

Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 
για λόγους που δεν ανάγονται σε δική του υπαιτιότητα, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα 
ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/και εγγυήσεις που θα καλύπτουν τον ΔΕΔΔΗΕ 
σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν ο ΕΦΚΑ ή οι άλλοι 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.  
 

14. 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 

επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 
15. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, 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.  
 
16. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 
 Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνον εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον ΔΕΔΔΗΕ. Για το σκοπό 

αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς 
τον Ανάδοχο. 

 Επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ κατά 

του Αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων Έργων του ΔΕΔΔΗΕ και 
μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου 

Έργου.  
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17. 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 55 

 
Φόροι, δασμοί 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 στον 

ΔΕΔΔΗΕ, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωμή του Αναδόχου. 
 

3. Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, λόγω παράλειψης του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του να 

συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας, θα 
απαιτηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο, 
οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών 

κ.λπ. 
 

4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 
παρακάτω: 

 

4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 
 

Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα 
επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, 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, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 
 

Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί 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. 
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4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 
κ.λπ. 

 
Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι 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 Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 

 
Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 

προβλέπονται από τη φορολογική ή λοιπή διέπουσα τη Σύμβαση Νομοθεσία. 
 

Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην 

Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών 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 Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος (ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 

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 και τους Υπεργολάβους του.  
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως χρέους εκ 
μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Ο 
Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με 

δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη 
φορολογία, ασφάλιση κ.λπ. 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών του 
φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του 
Διαγωνισμού 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 κ.λπ., με υποχρέωση επανε-
ξαγωγής. 

 

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. Επιπρόσθετα 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 απωλεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την άποψή 
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της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών 
Αρχών. 

 
5. Τον ΔΕΔΔΗΕ 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 τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 56 
 

Αναθεώρηση Τιμών 

 
1. Οι συμβατικές τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

 
2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των 

προσφορών. (…………….). 

 
3. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται πάντα με βάση τον χρόνο εκτέλεσής τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.6. του Άρθρου 46 (Προθεσμίες) του 
παρόντος και θα υπολογίζεται με βάση τις συμβατικές προθεσμίες, όπως αυτές 

προβλέπονται στο Άρθρου 46 (Προθεσμίες) του παρόντος ή όπως έχουν παραταθεί 
από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4. Η αναθεώρηση στην οποία υπόκεινται οι τιμές μονάδος και οι κατ' αποκοπή  τιμές του 
Τιμολογίου, καθώς και οι τιμές μονάδας νέων εργασιών, θα υπολογίζεται κάθε μήνα, 

με βάση τον τύπο: 
 

Ρ = Ρο (0,10+0,90A/Ao) 

 
 

 
όπου : 
 

Ρ  =  Η αναθεωρημένη τιμή  
Ρο  =  Η αντίστοιχη συμβατική τιμή 

Ao =Δείκτης, η τιμή του οποίου είναι ίση με την τιμή που είχε κατά το χρόνο 
εκκίνησης το άρθρο εγκεκριμένης ανάλυσης τιμών των Δημοσίων Έργων, το 
οποίο έχει οριστεί για το σχετικό κονδύλιο του Τιμολογίου ή για την "τιμή 

μονάδας νέας Εργασίας 
Α =Δείκτης, η τιμή του οποίου είναι ίση με την τιμή που έχει, κατά το μήνα για τον 

οποίο υπολογίζεται η αναθεώρηση, το ίδιο άρθρο (όπως προσδιορίστηκε στο 
Δείκτη Αο). 

 

5. Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο υποβολής των πιστοποιήσεων αναθεώρησης, δεν 
έχουν δημοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτες για τον υπολογισμό του οριστικού 

συντελεστή αναθεώρησης, τότε οι αντίστοιχες εργασίες θα αναθεωρούνται προσωρινά 
με τον τελευταίο γνωστό οριστικό συντελεστή αναθεώρησης που έχει εκδοθεί. 
Στη συνέχεια όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτες θα υπολογισθεί ο οριστικός 

συντελεστής αναθεώρησης. 
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6. Τα κονδύλια με τα οποία θα γίνεται η αναθεώρηση τιμών, καθορίζονται σε ιδιαίτερο 
ΜΕΡΟΣ του τεύχους του Τιμολογίου της Σύμβασης, κατά τα λοιπά δε, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 54 (Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων – 
Εκκαθάριση Λογαριασμών) του παρόντος. 

 
7. Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δε θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της 

αναθεώρησης : 

 
α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον 
κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, 
υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι 

αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση 
αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλομένων στον Ανάδοχο τόκων ή 

προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ, για 

ενσωμάτωση στο Έργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η αξία των υλικών που ο ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλε στον Ανάδοχο το κόστος 

τους, με βάση τα τιμολόγια αγοράς των. 
 

8.Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 
προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. 
 

 
Άρθρο 57 

 
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 του ΔΕΔΔΗΕ, 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. Αν κατά την κατασκευή των έργων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι τα προς 

χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι 
ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των 
υλικών.  

Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.  
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Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες καταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον 
βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
4. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 

Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική Διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Με την Ειδική Διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους.  

Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών 
εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται.  

 
Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες, με την Ειδική Διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 

Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 
μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό 

του ελαττώματος. 

Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του Έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους 
αδειοδοτήσεων του Έργου. 

 

5. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως την Διαφωνία του, 
κατ’ Άρθρο 63 (Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος, αναφέροντας και τους 
λόγους. 

 
Μέχρι να επιλυθεί η Διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με 

δαπάνες του, με τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός ή άλλος 
εκπρόσωπος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές 
και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της Ειδικής Διαταγής.  
 
6. Αν ο Ανάδοχος με την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή 

άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται 

πριν εκδοθεί απόφαση επί της διαφωνίας, ύστερα από εντολή της Προϊσταμένης 
Υπηρεσίας, που προσδιορίζει το είδος και την έκταση τους.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 

 
7.1. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία αποφαίνεται οριστικά επί της Διαφωνίας και για να 

εκδώσει την απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή 

οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο.  
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή.  

 
7.2. Αν τελικά ύστερα από αίτηση φιλικής διαπραγμάτευσης ή δικαστικά, η Διαφωνία 

του Αναδόχου γίνει δεκτή, αυτός έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους 

συμβατικούς όρους και τιμές για τις, τυχόν, απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες.  
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Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός 

αυτό. 
 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ 
δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και 

ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου, καθώς και για 
την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την αποκατάσταση της κανονικής 

λειτουργίας αυτού.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ εύλογη 

προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 

περάσει άπρακτη, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνες και 
ευθύνη του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 
δικαιώματός της να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

 
9. Ο 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 του ΔΕΔΔΗΕ στον τόπο 

των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ), εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί 
ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 
έγγραφες εντολές ή οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ . 

 
10. 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. 

 
11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την 

περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 
έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 

 
12. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην 

πιστοποίηση. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί, αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η 
περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, 

σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
13. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως 

μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς 
τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που 

πρέπει να καταβληθούν. 
 
14. Ειδικότερα για διαπιστούμενες κακοτεχνίες στα υπόγεια δίκτυα, ισχύουν τα εξής : 

 Όταν μετά από διερευνητική τομή, την οποία ζήτησε ο Εντεταλμένος Μηχανικός 
και διενήργησε ο Ανάδοχος, διαπιστωθεί μια οποιαδήποτε κακοτεχνία, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος ν’ αποκαταστήσει την εν λόγω κακοτεχνία σε όλο το μήκος 
του υπόγειου δικτύου. 

 Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι η υπόψη κακοτεχνία δεν επαναλαμβάνεται σε όλο το 

μήκος του δικτύου, αλλά είναι περιορισμένη, δικαιούται να αποδείξει τον 
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ισχυρισμό του με διενέργεια συνεχών διερευνητικών τομών εκατέρωθεν της 
αρχικής και σε απόσταση από αυτήν, αλλά και μεταξύ τους, ίση με:  α) 20m, εάν 

πρόκειται για υπόγειο δίκτυο μήκους μέχρι 100m και με ελάχιστο αριθμό 
διερευνητικών τομών τις 2 (περιλαμβανομένης και της αρχικής) β) 30m, για 

μήκος δικτύου μέχρι 400m,  και γ) 50m, όταν πρόκειται για μήκος υπόγειου 
δικτύου μεγαλύτερου των 400m. 

 Εάν λοιπόν αποδειχθεί με τον προαναφερόμενο τρόπο, ότι η υπόψη κακοτεχνία 

δεν επαναλαμβάνεται (αλλά και δεν διαπιστωθεί διαφορετική κακοτεχνία σε 
κάποια από τις διερευνητικές τομές) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

την κακοτεχνία σε όσο μήκος εκατέρωθεν της αρχικής τομής αυτή υφίσταται (το 
οποίο μήκος διαπιστώνεται κατά την διενέργεια της εκσκαφής προς αποκατάσταση 
της κακοτεχνίας).  

 Εάν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω (ή διαφορετική) κακοτεχνία επαναλαμβάνεται μόνο 
σε ένα αριθμό διερευνητικών τομών, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ 

αποκαταστήσει την κακοτεχνία (ή τις κακοτεχνίες) στο μήκος που υφίσταται αυτή 
(ή αυτές), όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
Σημείωση: Για όλες τις προαναφερόμενες διερευνητικές τομές, τόσο για την 

πρώτη στην οποία διαπιστώνεται κακοτεχνία, όσο και για τις επόμενες, ασχέτως 
των ευρημάτων, οι οποίες διενεργούνται συνεπεία των ευρημάτων της πρώτης, ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση. 
 Δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο 4 της παραγράφου 4 και την παράγραφο 13 του 
παρόντος Άρθρου, σε περιπτώσεις επουσιωδών ελαττωμάτων, να χαρακτηρισθεί 
το έργο μειωμένης ποιότητας και να αποζημιωθεί με πενήντα τοις εκατό (50%) 

μείωση της αξίας του. 
 

 
Άρθρο 58 

 

Βλάβες στο Έργο – Αποζημιώσεις 
 

 
1. Ευθύνες Αναδόχου μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή 

 

1.1. Μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον 
κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής των υλικών 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 62 (Ανωτέρα Βία) του παρόντος.  

 
1.2. Μέχρι την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του 

να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου, που έχει υποστεί βλάβη, 
κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ, 
εξαιρουμένων των ζημιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ 

ή του προσωπικού της, για τις οποίες θα αποζημιώνεται.  
 

1.3. Όταν το Έργο ή τμήμα του παραδοθεί για χρήση, πριν την προσωρινή παραλαβή, ο 
Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα 
του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό, κατά 

τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ, και για τα οποία θα αποζημιώνεται. 
 

 



154 
 

2. Ευθύνες Αναδόχου από την Προσωρινή έως την Οριστική Παραλαβή 
 

2.1. Από την προσωρινή έως την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει 
τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή καταστροφής του Έργου, εξαιρουμένων των 

περιστατικών Ανωτέρας Βίας.  
 
2.2. Από την προσωρινή έως την οριστική παραλαβή, με την επιφύλαξη της ρύθμισης 

της παραγράφου 1.3 για την παράδοση με χρήση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου, που έχει υποστεί βλάβη, 

κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
2.3. Κατ' εξαίρεση, για βλάβες του έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, 

αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το 
ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των 

βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
 
3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά 

για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα 
αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΗΕ ή 

ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

 
4. Για να αναγνωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, η αποζημίωση των βλαβών που 

προξενήθηκαν από ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη 
για την επανόρθωσή τους κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η Δήλωση 

περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που 
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 

 
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών 

από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν 
έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) 

εργάσιμες ημέρες. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την 
εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της 

έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του Αναδόχου ζητά 
από την Προϊσταμένη Υπηρεσία να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία 

οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο 
χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή 
όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της 

ευθύνης του Αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των 
βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή 

τους. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου διαβιβάζεται στην Επιβλέπουσα και την 
Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

 
6. Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο 

προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Το πρωτόκολλο της 
προηγούμενης παραγράφου υπέχει θέση πράξης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 

επιτρέπεται η έγγραφη έκφραση της Διαφωνίας του Αναδόχου, κατ’ άρθρον 63 
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(Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος. Η Διαφωνία είναι απαράδεκτη εφόσον το 
πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Η Διαφωνία 

ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την 

κοινοποίηση αυτού.  

7. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2.3. του παρόντος άρθρου, η 

αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που εγκρίνει 
με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της διαφωνίας. Η 

αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. 
Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν 
απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, κανονίζονται εύλογες 

τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά. 

8. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν 

από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την 
ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω 

σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του Αναδόχου, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο 

του δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 
συνάφθηκε με τον Ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων 
εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσης 

του. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης 
του Αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την 

κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών καταλογίζονται συνολικά ή μερικά σε βάρος του Αναδόχου, ως 

υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

9. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

10. Η διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης του Αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή 
πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ ή σε άλλη αιτία που 
εξαιρείται από την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
11. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που 

παραδόθηκε σε χρήση πριν από την προσωρινή παραλαβή του κατά τις διατάξεις 

του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο 
μεταξύ του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι 

προηγούμενες παράγραφοι. 
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Άρθρο 59 
 

Ποινικές Ρήτρες 
 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τα Άρθρα 
17 (Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων) και 60 
(Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς 

αντιρρήσεις, να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ Ποινικές Ρήτρες, είτε για υπέρβαση 
συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους, που 

προβλέπονται στο παρόν. 
 
2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον 

Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 
απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στον ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

Στην επιστολή γνωστοποίησης στον Ανάδοχο της επιβολής ποινικής ρήτρας η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την διατύπωση τυχόν 
τεκμηριωμένης Διαφωνίας του. 

 
Μετά την παρέλευση άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση 

υποβολής, μετά την οριστική απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 63 
(Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος, γίνεται η έκδοση Τιμολογίου από τον 
ΔΕΔΔΗΕ και ο καταλογισμός της δαπάνης στον Ανάδοχο. 

Η δαπάνη των ποινικών ρητρών παρακρατείται από την αμέσως επόμενη, μετά τον 
καταλογισμό της, πληρωμή μηνιαίου λογαριασμού προς τον Ανάδοχο ή από 

οποιεσδήποτε άλλες οφειλόμενες πληρωμές προς τον Ανάδοχο ή, αν δεν υπάρχουν 
τέτοιες, γίνεται ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξόφληση του ποσού των ποινικών ρητρών δεν 
πραγματοποιείται, όπως ανωτέρω, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα υπολογίζεται επ’ 
αυτού ο νόμιμος τόκος για τις ημέρες καθυστέρησης της εξόφλησης.  

Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την 
προσωρινή παραλαβή του Έργου. 

 
4. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 

προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.  

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 
ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική 

προθεσμία του Έργου, δηλαδή την αρχική προθεσμία του Έργου και εγκεκριμένες 
παρατάσεις της εφόσον συντρέχει περίπτωση και αποτελούν τις μόνες ανακλητές 
ποινικές ρήτρες της Σύμβασης. 

 
5. Ρητά συμφωνείται ότι οι διάφορες Ποινικές Ρήτρες της Σύμβασης οφείλονται και 

πληρώνονται στον ΔΕΔΔΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ 
έχει υποστεί ζημιές και ότι είναι εύλογες και δίκαιες.  
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 ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 

Αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της 
παρούσας και τη συνομολόγηση ή κατάπτωση κάθε αναφερόμενης ποινικής ρήτρας, ο 
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ΔΕΔΔΗΕ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την 
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς του, που έχει υποστεί από την 

εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
 

6. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% 
του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 
εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

7. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, με 
βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 
παρακράτηση, έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας για παραβίαση τμηματικής 

προθεσμίας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

8. Όλες οι, σε βάρος του Αναδόχου, ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις, αθροιζόμενες με 
τις επίσης σε βάρος του ποινικές ρήτρες που του επιβάλλονται για άλλους λόγους 
κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα 

πέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των 
τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις 

αναθεωρήσεις. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να παρακολουθεί τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες 

για την εφαρμογή των διατάξεων περί καταγγελίας.  
 
9. Οι όροι, με βάση τους οποίους θα καταπίπτουν οι Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο παρόν. 

 
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 
παραγράφους: 

 
Α. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσμιών (Καθυστερήσεων) 

 
1. Ποινική ρήτρα για υπέρβαση της "Συνολικής Προθεσμίας" 
 

Η ανέκκλητη ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας 
από μέρους του υπέρβασης της "Συνολικής Προθεσμίας" (παράγραφος 2 του Άρθρου 

7 (Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - Συνολική προθεσμία Έργου) του παρόντος), ορίζεται 
σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο 
με το 10% της συνολικής προθεσμίας. 

Για τις επόμενες μέρες και μέχρι ακόμα 5% της συνολικής προθεσμίας η ποινική 
ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 40% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου.  

 
Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του Έργου προκύπτει 
αφού διαιρεθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών 

της "Συνολικής Προθεσμίας". Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα 
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή 

αναθεώρηση. 
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2.Ποινικές ρήτρες για παράβαση μηνιαίας απόδοσης 
 

Η ανακλητή ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας 
από μέρους του υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας, που ορίστηκε στην 

παράγραφο 2.1. του Άρθρου 46 (Προθεσμίες) του παρόντος, ορίζεται σε 0,05% της 
Προϋπολογιζόμενης Συμβατικής Αξίας του συνόλου των εργασιών που είχε επιδοθεί 
στον Ανάδοχο για εκτέλεση στον υπόψη μήνα. 

 
Η Προϋπολογιζόμενη Συμβατική Αξία προκύπτει από την Προϋπολογιζόμενη Αξία των 

Εργολαβικών με εφαρμογή της συμφωνημένης έκπτωσης και όλων των 
προσαυξήσεων, όχι όμως της Αναθεώρησης. 
 

Στην περίπτωση που η μηνιαία επίδοση εργασιών στον Ανάδοχο επιμερίζεται σε 
επιμέρους τμήματα, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.1.1. Άρθρου 28 

«Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» του παρόντος, τότε η παραπάνω 
ποινική ρήτρα επιβάλλεται ξεχωριστά για το αντίστοιχο υποχρεωτικό ύψος κάθε 
τμήματος, ανεξάρτητα αν στο άλλο υπάρχει υπέρβαση ή όχι. 

 
3. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσμιών εντολών εργασιών δικτύων  

 
Για τις περιπτώσεις υπερβάσεων των προθεσμιών της παραγράφου 2.2. του Άρθρου 

46 (Προθεσμίες) του παρόντος (εργασιών κάποιας εντολής) από τον Ανάδοχο, 
επιβάλλονται σε αυτόν ποινικές ρήτρες όπως παρακάτω : 

 

3.1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης των παραπάνω προθεσμιών επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ημερήσια ανέκκλητη ποινική ρήτρα που προϋπολογιστικά προκύπτει από τον τύπο: 
 

    (Π.Σ.Α.). 

Η.Π.Ρ.  = --------------- 
 Π 

 
Όπου : 

Η.Π.Ρ. = Ημερήσια Ποινική Ρήτρα 

Π.Σ.Α. =   Προϋπολογιζόμενη Συμβατική Αξία Εργασιών της εντολής, 
υπολογιζόμενη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.1 του 

Άρθρου 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για εκτέλεση» 
Π  =  Προθεσμία σε ημερολογιακές ημέρες 

 

3.2. Ανεξάρτητα από την Προϋπολογιζόμενη Συμβατική Αξία της εντολής και των ημερών 
υπέρβασης της προθεσμίας της, ορίζεται ελάχιστη ποινική ρήτρα, της παραπάνω 

περίπτωσης, το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140 €), πλην των εντολών 
εργασιών δικτύων, που αφορούν την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/ 
6636/26.03.2007, για τις οποίες είναι πεντακόσια ευρώ(500 €). 

 
3.3. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την τελική πιστοποίηση της εντολής 

έργου, γίνεται επανυπολογισμός της ποινικής ρήτρας, με τον προαναφερόμενο τύπο, 
θέτοντας στη θέση της Προϋπολογιζόμενης Συμβατικής Αξίας, την τελική συνολική 
αξία της πιστοποίησης εργασιών της εντολής. 
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4. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσμιών εντολών που αφορούν σε τμήματα 
επί υπογείων καλωδίων 

 
Σε περίπτωση που δεν αποπερατωθούν πλήρως εντολές εργασιών που αφορούν σε 

τμήματα επί υπογείων δικτύων, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.1. του Άρθρου 46 (Προθεσμίες) 
του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ανέκκλητης ποινικής 

ρήτρας που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (60€)για κάθε μέρα 
καθυστέρησης των επιμέρους προθεσμιών. 

Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται ανεξάρτητα από αυτήν που τυχόν θα επιβληθεί για 
παράβαση της ολικής προθεσμίας της εντολής (παρ. Α 3.1 του παρόντος). 

 

5. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσμιών εντολών εργασιών απλών Εναέριων 
Παροχών Χ.Τ. 

 
5.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα, ύψους εκατό ευρώ (100 €), ανεξάρτητα από το προϋπολογιζόμενο 

ύψος εργολαβικών της εντολής αυτής. 
Διευκρινίζεται ότι υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες και συμπεριλαμβάνεται και 

η καθυστέρηση αποπεράτωσης εντολών οι οποίες εκτελούνται Σάββατο, Κυριακή ή 
άλλη εξαιρετέα ημέρα μετά από ειδική εντολή του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
5.2. Επιπλέον η μη τήρηση από τον Ανάδοχο του εγκεκριμένου από τον ΔΕΔΔΗΕ 

ημερησίου προγράμματος εργασιών της παραγράφου 7 του Άρθρου 45 (Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης Έργου) του παρόντος, θα επιφέρει ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους 
τριάντα ευρώ (30 €) ανά εντολή. 

 
6. Ποινικές Ρήτρες για αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδοποιήσεων χρηστών για 

προγραμματισμένες διακοπές 

 
Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδοποιήσεων πέραν του 48ωρου, καθώς και για 

πλημμελή ειδοποίηση των χρηστών, θα επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση με 
10 €, ανά αναχώρηση Υποσταθμού. 

 

7.Καθυστέρηση άρσης διαπιστωμένης κακοτεχνίας σε εργασίες δικτύων 
 

Σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης κακοτεχνίας σε εργασίες δικτύων (που 
διαπιστώθηκε στις εργασίες του Αναδόχου σ' οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης της 
Σύμβασης), πέρα από την προθεσμία που έχει ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και υπεύθυνος για την 

καθυστέρηση αυτή είναι ο Ανάδοχος, τότε είναι υποχρεωμένος (ο Ανάδοχος) να 
καταβάλλει για κάθε μία ημέρα καθυστέρησης το ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) ως 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα, μέχρι συμπλήρωσης ποσού ίσου προς το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της συμβατικής αξίας της εντολής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

 
Σε περίπτωση που για άρση κακοτεχνίας σε εργασίες δικτύων απαιτείται διακοπή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τότε επιβάλλεται εφ’ άπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
ύψους διακοσίων Ευρώ (200 €) ανεξάρτητα από την προαναφερόμενη ποινική 
ρήτρα. 
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8. Καθυστέρηση άρσης διαπιστωμένης κακοτεχνίας σε εργασίες εναερίων 
παροχών Χ.Τ. 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης κακοτεχνίας σε εργασίες εναερίων παροχών Χ.Τ. 

(που διαπιστώθηκε στις εργασίες του Αναδόχου σ' οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης της 
Σύμβασης), πέρα από την προθεσμία που έχει ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ και υπεύθυνος για την 
καθυστέρηση αυτή είναι ο Ανάδοχος, τότε είναι υποχρεωμένος (ο Ανάδοχος) να 

καταβάλλει για κάθε μία ημέρα καθυστέρησης το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) ως 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα ανεξάρτητα από το προϋπολογιζόμενο ύψος εργολαβικών 

της εντολής αυτής. 
 
9. Μη ανταπόκριση Αναδόχου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στην υποχρέωσή του για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο Α του Άρθρου 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης καθώς 
και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) του παρόντος, του επιβάλλεται ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), ανά περίπτωση. 

 
10. Καθυστέρηση ή μη ανταπόκριση Αναδόχου σε περιπτώσεις βλαβών 

υπογείων καλωδίων ΔΠΑ 
 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στην υποχρέωσή του για 
αντιμετώπιση βλαβών υπογείων δικτύων στη ΔΠΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο Β του Άρθρου 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης 

καθώς και βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ) του παρόντος επιβάλλεται ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), ανά περίπτωση. 

 
Επιπλέον για εργασίες, αντιμετώπισης βλαβών υπογείων δικτύων στη ΔΠΑ, που δεν 
έχουν εκτελεστεί στις ορισθείσες προθεσμίες σύμφωνα με την παράγραφο Β.6. του 

Άρθρου 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και βλαβών 
υπογείων δικτύων ΔΠΑ) του παρόντος, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 

ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
 
11.Επιπρόσθετες κυρώσεις 

 
11.1 Ρητά συμφωνείται ότι για τις εντολές εργασιών (παράγραφος 2.2. του Άρθρου 46 

(Προθεσμίες) και τις παραβάσεις των προθεσμιών τους, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες των παραπάνω παραγράφων του παρόντος Άρθρου, 
είτε για ολόκληρες, είτε για τα ανεκτέλεστα τμήματά τους, καθώς και για εργασίες 

που αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών δικτύου και βλαβών υπογείων δικτύων 
στη ΔΠΑ, επιπλέον των προαναφερομένων κυρώσεων, μπορεί η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της να εφαρμόσει την παράγραφο 5 του 
Άρθρου 61 (Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο) του παρόντος που προβλέπει 
μετά την διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, για τριάντα (30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες την εκτέλεση των 
εργασιών που καθυστερεί ο Ανάδοχος με τον προσφορότερο για τον ΔΕΔΔΗΕ 

τρόπο καθώς και τις λοιπές διατάξεις της Σύμβασης, ιδιαίτερα δε του Άρθρου 60 
(Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος περί καταγγελίας της Σύμβασης. 
Η προθεσμία των προαναφερόμενων τριάντα (30) ημερών δεν ισχύει για εντολές 

έργου που εμπίπτουν στην Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/ 6636/26.03.2007, στην 
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αντιμετώπιση βλαβών δικτύου και στην άρση επικινδύνων καταστάσεων, των 
οποίων η επίδοση σε άλλον ανάδοχο μπορεί να γίνει άμεσα. 

 
11.2. Όταν ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεωθεί κατά τα παραπάνω να εκτελέσει με αυτεπιστασία ή 

με άλλον Ανάδοχο εργασίες, οι οποίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, 
επιβάλλονται στον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης οι ποινικές ρήτρες 
καθυστέρησης, επιπλέον ο Ανάδοχος χρεώνεται και με την τυχόν πρόσθετη 

δαπάνη για την κατασκευή του έργου και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να 
ζητηθεί κάθε θετική ή αποθετική ζημιά, την οποία υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ από την 

εκπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου. 
 
 

Β. Λοιπές ποινικές ρήτρες επί μεμονωμένων εντολών εργασιών δικτύων 
 

1. Ποινική Ρήτρα για αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπογραφής παραλαβής 
εντολής έργου 

 

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκ μέρους του Αναδόχου να 
υπογράψει και να παραλάβει συγκεκριμένη εντολή για εκτέλεση, στο έγγραφο με το 

οποίο του επιδίδεται επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ο υπολογισμός της οποίας 
γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων Α 3.1 και Α 5.1. 

 
2. Άδειες Εκσκαφής 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβαίνει κάποιον όρο που έχει σχέση με 
τις άδειες εκσκαφής, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ για ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα, εκατόν πενήντα Ευρώ (150 €) ως κάθε διαπιστούμενη παράβαση και 
επιπλέον να αποζημιώσει πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ για τις τυχόν εις βάρος της οικονομικές 
επιπτώσεις από την υπόψη παράβαση (επιβολή προστίμου από το αρμόδιο Υπουργείο, 

κατάπτωση εγγυητικής επιστολής προς Δήμο κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι για κάθε συγκεκριμένη εντολή η προαναφερόμενη ποινική ρήτρα 

επιβάλλεται στο ακέραιο με την απλή διαπίστωση της παράβασης. 
 
3. Δήλωση Ανακριβούς Ημερομηνίας Πέρατος 

 
Σε περίπτωση που η δήλωση ημερομηνίας πέρατος είναι ανακριβής, με συνέπεια 

αυτής την οικονομική επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ λόγω απασχόλησης προσωπικού για 
τον έλεγχο πέρατος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ, 
ως ανέκκλητη ποινική ρήτρα, εξήντα Ευρώ (60 €), για κάθε ανακριβή δήλωση. 

 
4. Ποινική ρήτρα διαπιστωμένης κακοτεχνίας που αφορά σε κατασκευαστική 

ατέλεια ή σε απόκλιση από τη μελέτη 
 

Σε περίπτωση κακοτεχνίας, που διαπιστώθηκε στις εργασίες του Αναδόχου, η οποία 

αφορά σε κατασκευαστικές ατέλειες, είτε σε αποκλίσεις από τη μελέτη, σ' οποιοδήποτε 
στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης και ανεξάρτητα της επιβολής ή μη των 

προαναφερομένων ποινικών ρητρών των παραγράφων Α.7 και Α.8 του 
παρόντος, για καθυστέρηση άρσης κακοτεχνίας, επιβάλλεται εφάπαξ 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα. Το ύψος αυτής είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της 

κακότεχνης εργασίας, όπως αυτή προκύπτει από την ποσότητά της επί την τιμή 
μονάδας εργολαβικών του Τιμολογίου της Σύμβασης (χωρίς υλικά) και όχι κατώτερο 

από διακόσια ευρώ (200 €). 
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Η εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων υπόκειται στους εξής περιορισμούς: 

 
α) Σε περίπτωση κατά την οποία η κακοτεχνία έγινε παρουσία προσωπικού της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, το οποίο έτυχε να βρίσκεται επί τόπου του έργου αλλά δεν 
διαπίστωσε έγκαιρα την εκτελούμενη κακοτεχνία, δεν επιβάλλεται στον Ανάδοχο η 
εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα και η ρήτρα διακοπής παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος της παραγράφου Α. 7 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της υπόψη κακοτεχνίας (ή κακοτεχνιών), 

στην οποία παρευρισκόταν αρμόδιο προσωπικό της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος θα ενημερώσει εγγράφως προς τούτο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα 
ζητάει και την έγγραφη έγκριση του Εντεταλμένου Μηχανικού, λαμβανομένων 

υπόψη και των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του Άρθρου 11 του παρόντος. 
 

β)  Εάν ο Ανάδοχος, με δική του πρωτοβουλία, κατά την εκτέλεση της εργασίας 
εφαρμόσει λύσεις που δεν προβλέπονται από τη μελέτη ή το ΕΤΚΔ, και το 
ανακοινώσει εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο μία (1) εργάσιμη 

ημέρα μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας, αιτιολογώντας τις αποκλίσεις, σε 
περίπτωση κατά την οποία η εργασία κριθεί κακότεχνη δεν επιβάλλεται γι’ αυτήν η 

ως άνω ανέκκλητη ποινική ρήτρα. 
 

Στις περιπτώσεις κακοτεχνιών των παραπάνω εδαφίων (α) και (β), η προθεσμία 
αποκατάστασης των κακοτεχνιών της παραγράφου 2.2.1. του Άρθρου 46 
(Προθεσμίες) του παρόντος περιορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

 
5. Μη τήρηση προθεσμίας διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

 
Αν, από υπαιτιότητά του, ο Ανάδοχος δεν τελειώσει ολόκληρη την εργασία μαζί με τη 
σύνδεση όλων των παροχών, μέσα στην ορισμένη προθεσμία της διακοπής του 

ρεύματος που αιτήθηκε ο Ανάδοχος και εγκρίθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
τότε του επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), αν 

η υπέρβαση της προθεσμίας διακοπής συμβαίνει για πρώτη φορά. Επίσης το ίδιο ποσό 
για τη δεύτερη φορά. 
Για την τρίτη και τέταρτη φορά υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας διακοπής, η 

ποινική ρήτρα θα διπλασιάζεται για καθεμία περίπτωση 
Πέρα από την τέταρτη φορά ο ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική 

ρήτρα τριακοσίων ευρώ (300 €) για κάθε μία περίπτωση και ακόμα μπορεί να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 60 (Καταγγελία 
της Σύμβασης) του παρόντος, ο δε Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με όλες γενικά τις 

συνέπειες που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό σε βάρος του. 
 

Διευκρινίζεται ότι οι όροι «πρώτη φορά», «δεύτερη φορά» κοκ και οι αντίστοιχες 
συνέπειες για τον Ανάδοχο (ύψος ποινικών ρητρών, δικαίωμα έκπτωσής του) 
αναφέρονται ανά εγκεκριμένη προθεσμία διακοπής, σε όλη την διάρκεια της 

Σύμβασης. 
 

6. Αναβολή προγραμματισμένης διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
 

Σε περιπτώσεις που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αναβάλλεται μετά την ειδοποίηση 

των πελατών από τον ΔΕΔΔΗΕ, διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, που 
προγραμματίστηκε για το σκοπό Εκτέλεσης Εργασιών από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος 
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υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) σε καθεμία 
περίπτωση για τις δύο πρώτες φορές της αναβολής των εργασιών. 

Για την τρίτη και τέταρτη φορά αναβολής η ποινική ρήτρα θα διπλασιάζεται για 
καθεμία περίπτωση. 

Από εκεί και πέρα ο ΔΕΔΔΗΕ του επιβάλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριακοσίων 
ευρώ (300€) για κάθε μία περίπτωση και ακόμα μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση 
με τον Ανάδοχο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 60 (Καταγγελία της 

Σύμβασης) του παρόντος ο δε Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με όλες γενικά τις 
συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό σε βάρος του. 

 
Διευκρινίζεται ότι οι όροι «πρώτη φορά», «δεύτερη φορά» κοκ και οι αντίστοιχες 
συνέπειες για τον Ανάδοχο (ύψος ποινικών ρητρών, δικαίωμα έκπτωσής του) 

αναφέρονται ανά προγραμματισμένη  διακοπή, σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 
 

7. Διακοπές στο δίκτυο από προσωπικό του Αναδόχου χωρίς έγκριση του 
ΔΕΔΔΗΕ 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται στο προσωπικό του Αναδόχου να 
πραγματοποιεί διακοπές στο δίκτυο. Η πραγματοποίηση διακοπών στο δίκτυο από 

προσωπικό του Αναδόχου χωρίς την απαραίτητη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ επισύρει την 
επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €), για την 

πρώτη φορά, ενώ για την επανάληψή της η ποινική ρήτρα ορίζεται στο ποσό των 
οκτακοσίων Ευρώ (800 €). Σε περαιτέρω υποτροπή θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από το Άρθρο 60 (Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος. 

 
8. Μη τήρηση επικόλλησης αυτοκόλλητου εντύπου στο κιβώτιο μετρητή 
 

Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης επικόλλησης, στο κιβώτιο μετρητή του πελάτη, του 

προβλεπόμενου αυτοκόλλητου εντύπου στο πλαίσιο εντολών Παροχών Χ.Τ. 
επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους δεκαπέντε ευρώ (15 €), ανά εντολή. 

 

9.Ποινικές Ρήτρες για εργασίες σφράγισης μετρητικών διατάξεων. 
 

Σε περίπτωση μη σφράγισης μετρητικής διάταξης, θα επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική 
ρήτρα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40 €), ανά κιβώτιο μετρητή. 

 

10. Kοπή ξύλινου στύλου χωρίς εντολή,  
 

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του Άρθρου29 
(Διαδικασίες και όροι εκτέλεσης των έργων) επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 
ίση με την αξία του στύλου πριν αυτός κοπεί, θεωρούμενου σαν καινούργιου. 

 
Γ. Λοιπές Ποινικές ρήτρες που αφορούν στο σύνολο της Σύμβασης 

 
1.Μη έγκαιρη υποβολή ημερησίου προγράμματος εργασίας 
 

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του για έγκαιρη 
υποβολή του ημερήσιου προγράμματος εργασίας της παραγράφου 7 του Άρθρου 45 

(Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου) του παρόντος, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
εκατό ευρώ (100 €) ανά περίπτωση.  
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2.Συνεργασία Επιβλέποντα Μηχανικού με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
 

Εάν ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Αναδόχου δεν τηρεί τους όρους συνεργασίας με 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 15 

(Εκπροσώπηση του Αναδόχου) του παρόντος επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) για κάθε απουσία. 

 

3. Ακατάλληλης ποιότητας ή ελλείψεις εργαλείων 
 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, στις υποχρεώσεις του, σχετικά με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 36 (Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά) 
του παρόντος για εργαλεία που λείπουν ή είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, θα 

δεσμεύεται από τον πρώτο μηνιαίο λογαριασμό που ακολουθεί, για όσα εργαλεία 
λείπουν ή είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ποσό ίσο προς την αναγραφόμενη 

αξία, στους καταλόγους του ΔΕΔΔΗΕ, για καινούργια εργαλεία. Ποσοστό 10% του 
παραπάνω ποσού και μέχρι εξάντλησής του θα καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ως 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα για κάθε μήνα, μέχρι τη συμμόρφωση του Αναδόχου και 

με αρχή τον πρώτο μήνα μετά τη δέσμευση. 
 

4. Μη προσκόμιση πιστοποιητικών καταλληλότητας μηχανημάτων 
 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων πιστοποιητικών 
για τα ανυψωτικά μηχανήματα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1. του Άρθρου 
36 (Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά) του παρόντος, εντός εύλογης τακτής 

ημερομηνίας που θα θέσει εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, επιβάλλεται 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους εκατό ευρώ (100 €), ανά ημέρα. 

 
5. Παραβάσεις υποχρεώσεων Αναδόχου σε υλικά προμηθείας του 
 

Για παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όσον αφορά στα υλικά προμηθείας 
του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 37 (Υλικά προμήθειας Αναδόχου που 

ενσωματώνονται στο Έργο) και 48 (Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών προμηθείας 
Αναδόχου) του παρόντος, το ύψος της επιβαλλόμενης ανέκκλητης ποινικής ρήτρας 
ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) όταν αφορά σε υλικά επιτόπου των 

έργων ή επί αυτοκινήτου του Αναδόχου και σε πεντακόσια ευρώ (500 €) όταν 
αφορά σε υλικά στο εργοτάξιο ή τους Αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου ή 

και σε άλλη περίπτωση που αφορά, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σε 
υλικά μεγάλης αξίας ή σε μεγάλη ποσότητα. 

 

6. Μη τήρηση ημερολογίου έργου 
 

Η μη τήρηση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του για τήρηση ημερολογίου έργου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 49 (Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ημερολόγιο) 
του παρόντος, επιφέρει ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους εκατό ευρώ (100 €), ανά 

ημέρα. 
 

7. Απασχόληση μη εγκεκριμένου προσωπικού 
 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσει στην αντίληψη του Εντεταλμένου Μηχανικού 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας απασχόληση προσωπικού μη εγκεκριμένου από τον 
ΔΕΔΔΗΕ για συγκεκριμένη εργασία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 (Προσωπικό του 
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Αναδόχου) του παρόντος, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 
πεντακοσίων ευρώ (500 €), ανά πρόσωπο που απασχολείται. 

 
8. Μη τήρηση υποχρεώσεων σε θέματα προσωπικού 

 
Η μη τήρηση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 27 
(Προσωπικό του Αναδόχου) του παρόντος για το προσωπικό του θα επιφέρει 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους διακοσίων ευρώ (200 €) για κάθε μέρα και για 
έκαστη παράβαση. 

 
9.Μη χρήση ή εφοδιασμός ειδικού σήματος οχημάτων και εξοπλισμού Αναδόχου 
 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τον εφοδιασμό και τη χρήση του 
ειδικού σήματος στα οχήματα και στον εξοπλισμό του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Άρθρο 36 (Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά) του παρόντος θα επιφέρει 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους διακοσίων ευρώ (200 €) για κάθε μέρα 
παραβίασης. 

 
10. Μη τήρηση ΣΑΥ - ΦΑΥ 

 
Για μη τήρηση των κανόνων για την ασφάλεια και υγεία (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και μη χρήση των 

ενδεδειγμένων μέσων εργασίας και εξοπλισμού, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική 
ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €), ανά παράβαση. 
 

11.Εκπρόθεσμη υποβολή Επιμετρήσεων 
 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του 
Άρθρου 50 (Επιμετρήσεις) του παρόντος, από τον Ανάδοχο όλες οι επιμετρήσεις του 
Έργου, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, 

ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο για την όλη Σύμβαση. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για έξι (6), το πολύ, μήνες καθυστέρησης. 
 

Δ. Γενικά επί των ποινικών ρητρών 

 
1. Κάθε ποινική ρήτρα που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο, επιβάλλεται χωριστά και 

ανεξάρτητα άλλης ποινικής ρήτρας (π.χ. σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους 
του Αναδόχου της υποχρεωτικής μηνιαίας απόδοσης, οι ποινικές ρήτρες για 
καθυστέρηση στις προθεσμίες συγκεκριμένων εντολών εφαρμόζονται πέρα από την 

ποινική ρήτρα που επιβάλλεται για την παράβαση της υποχρεωτικής μηνιαίας 
απόδοσης). 

 
2. Κατά την παρακράτηση των ποινικών ρητρών συνυπολογίζονται και οι ποινικές ρήτρες 

που αφορούν εντολές που δεν έχουν αποπερατωθεί ακόμη και δεν θα περιληφθεί η 

πιστοποίησή τους στον υπόψη λογαριασμό. 
 

3. Σε περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες οι οποίες επιβλήθηκαν για θέματα ασφάλειας 
και υγείας (παράγραφοι 7, 8 και 10 της παραπάνω ενότητας Γ) υπερβαίνουν το 1% 
του συμβατικού τιμήματος του Έργου, μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση της 

και ως επιπρόσθετη βάση καταγγελίας, να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 60 
(Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος περί καταγγελίας της Σύμβασης και 
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επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον Ανάδοχο από μελλοντικούς 
Διαγωνισμούς κατασκευής έργων δικτύων Διανομής. 

 
 

Άρθρο 60 
 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 
1. Καταγγελία της Σύμβασης λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου 
 
1.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, που όλες ρητά συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του ΔΕΔΔΗΕ, που είναι σύμφωνες με τη 
Σύμβαση ή το νόμο, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει της Σύμβαση. 

 

1.2. Η διαδικασία καταγγελίας κινείται υποχρεωτικά στις εξής περιπτώσεις: α) ο 
Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή  β) 

ο Ανάδοχος καθυστερεί, κατά παράβαση της Σύμβασης, την πρόοδο των εργασιών 
καθ΄υπέρβαση των κάθε είδους προθεσμιών που τάσσονται στη Σύμβαση, ή γ) εάν 

οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που 
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, ή δ) παρεκκλίνει 
επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια αν επιμόνως και εξακολουθητικά 

παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές του ΔΕΔΔΗΕ, ή ε) εάν συστηματικά 

παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή της 
διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων ή της 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
1.3. Αν συντρέχει λόγος καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με τις παρ. 1.1 και 1.2 η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην 
οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος 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, 
πρέπει να είναι εύλογη και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε (15) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. 
 

Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που τάσσει για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση για την εκτέλεση των 

έργων και α υφίσταται τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή με ελαττώματα εκτέλεση 
των Εργασιών. 

 
Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" 
μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Προϊσταμένη Υπηρεσία προβαίνει στην 

καταγγελία της Σύμβασης με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία 
κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 
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2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου 
 

 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 και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις 
εργασίες της Εργολαβίας. 

Για την ένσταση αποφασίζει ο ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την κατάθεση της ένστασης. Αν η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή 
απόφαση της προϊσταμένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της 
διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, εφόσον η 

ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα 
της κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι την έκδοση 

θετικής για τον Ανάδοχο απόφασης πιστοποιείται για πληρωμή. 
Μόλις οριστικοποιηθεί η ένσταση, η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται να 
ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 

3. Αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης 
 

Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται καταγγελία εκ μέρους του 
ΔΕΔΔΗΕ, όταν : 

 

α. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ 1 του Άρθρου 
67 (Πτώχευση - Θάνατος Αναδόχου) του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή  

ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4 του παρόντος Άρθρου. 
 
β. Ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης όταν 

πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ 2 του Άρθρου 67 (Πτώχευση - 

Θάνατος Αναδόχου) του παρόντος,  
 
γ. Ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με 

οποιοδήποτε τρίτο κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 66 (Υποκατάσταση 
Αναδόχου) του παρόντος. 

 
δ. Εάν ο Ανάδοχος τελεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 11 

της Διακήρυξης για τους λόγους αποκλεισμού.  

 
ε. Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Aνάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων, που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, και η 
οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 
στ. Προσκομίσει πλαστή εγγυητική επιστολή. 
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4. Ενέργειες μετά την οριστικοποίηση της καταγγελίας ή την αυτοδίκαιη λύση 
της Σύμβασης 

 
4.1. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας ή την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, 

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

 

4.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το 
αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται απαιτήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ 

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.  
 

4.3 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 

α. καταπίπτουν υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου και 
επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση αυτής.  
 

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

 

Επιπρόσθετα ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων του, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή 

οριστικά, τον Ανάδοχο. 
 
2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ 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 διεκπεραιώσει την διαδικασία 
εκκαθάρισης της αποθήκης του Αναδόχου από υλικά ΔΕΔΔΗΕ. 

 

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

Ανάδοχο. 
 
3. Ανυπαίτιος Καταγγελία 

 
3.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ, 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.Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί την ευχέρεια, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη 
τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 
3.3 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να 

επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να 
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καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν. 

 
3.4 Σε περίπτωση που η Σύμβαση λυθεί με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ και έχουν 

εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
Συμβατικού Τιμήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο α) το 
αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και β) αποζημίωση για 

τεκμαιρόμενο όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5% του ποσού που 
απομένει από το Συμβατικό Τίμημα,  αφού αυτό μειωθεί κατά τριάντα τοις εκατό 

(30%) 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 3.3 του παρόντος Άρθρου, για τα οποία 

αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 
 

 
Άρθρο 61 

 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 
 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή του ΔΕΔΔΗΕ, 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 ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση 
προθεσμίας και τα πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου 

που πραγματοποίησε, εξαιτίας της διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την 
κινητοποίηση του προσωπικού του και του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που 

συνδέονται άμεσα και αιτιωδώς με τις εργοταξιακές εργασίες, 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 τμήματός του.  

 
3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά στο σύνολο των εργασιών στο 

Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) 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 διακόσιες 
(200)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 
Εταιρείας και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο 

Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία αυτή θα 
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έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας 
της Σύμβασης του Άρθρου 60 (Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος. 

 
4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και 

εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας του ΔΕΔΔΗΕ, 
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 62 (Ανωτέρα Βία) του 
παρόντος, παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή 

επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να 
προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης και ακολούθως να συνεχίσει η 
ίδια το Έργο ή να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο.  

 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ 

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 ΔΕΔΔΗΕ 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 του ΔΕΔΔΗΕ, 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 του 
ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις άμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί ο 

ΔΕΔΔΗΕ και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί 
λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 
συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά οφείλονται σ' αυτόν για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 

7. Δεν θεωρούνται διακοπές εκτέλεσης εργασιών για ενδεχόμενη αποζημίωση του 
Αναδόχου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες : 

 

 Ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών της εντολής ή των εντολών που 
αφορά η διακοπή ή η ανάκληση. 

 
 Η διακοπή ή η ανάκληση διατάσσεται (πάντοτε εγγράφως) πριν την ημερομηνία 

που είχε οριστεί για έναρξη εργασιών της υπόψη εντολής κατά την επίδοσή της, 

(έστω και αν ο Ανάδοχος ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία είχε κάνει έναρξη 
εργασιών). 

 
 Η διακοπή οφείλεται σε δυσχέρεια του Αναδόχου να εφοδιαστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ με 

υλικά προμήθειάς της, πλην της περίπτωσης που ο Ανάδοχος χωρίς να του έχει 

εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτουμένων υλικών προμήθειας του ΔΕΔΔΗΕ έκανε 
έναρξη εργασιών της υπόψη εντολής, μετά όμως από σχετική έγγραφη έγκριση του 

Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 
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 Η διακοπή ή ο περιορισμός ή η ανάκληση της εντολής γίνεται για λόγους που 

αφορούν υπαιτιότητα του Αναδόχου ή για διευκόλυνσή του και μετά από δική του 
αίτηση. 

 
 Με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κριθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες εντολές 

εκτέλεσης εργασιών οπότε οι εντολές αυτές ανακαλούνται ή διακόπτονται ή 
περιορίζονται και ανατίθενται για εκτέλεση σε άλλο Ανάδοχο ή εκτελούνται με 

αυτεπιστασία από τον ΔΕΔΔΗΕ. 
Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο με την οποία 
του τίθεται προθεσμία για εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς αυτό να τον 

απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση συνέπειες (ποινικές ρήτρες 
κ.λπ.). 

 
8. Στις περιπτώσεις που οι διακοπές διατάσσονται για διευκόλυνση του ΔΕΔΔΗΕ και όχι 

εξαιτίας του Αναδόχου δίδεται πάντοτε εύλογη παράταση στην (τμηματική) προθεσμία 

της συγκεκριμένης εντολής. 
 

 
Άρθρο 62 

 
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. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 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 του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν 

δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 
 
2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 
λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, 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 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 
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απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως 
στον ΔΕΔΔΗΕ, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 

Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την 

περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να 
ειδοποιηθεί αμέσως ο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την υποβολή 
όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 κ.λπ., 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 κ.λπ.). 

 

 
Άρθρο 63 

 
Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

1. Απαιτήσεις 

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

σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) 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 του ΔΕΔΔΗΕ, 
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. 
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1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) 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 τριάντα (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 τον ΔΕΔΔΗΕ, 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από 
τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
2. Διαφωνίες 
 

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 Διαφωνίας", όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η 
διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. Ειδικώς κατά τη διαδικασία 
καταγγελίας και αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης με βάση το άρθρο 60 δεν 

εφαρμόζεται η διαδικασία επίλυσης διαφωνιών του παρόντος άρθρου. 
 

2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 
αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

 

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 του ΔΕΔΔΗΕ. 

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

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

προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο Άρθρο 78 (Δωσιδικία - 
Δίκαιο της Σύμβασης) του παρόντος, όργανα.  

Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την 
επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Η τήρηση της κάτωθι 
διαδικασίας δεν συνιστά προϋπόθεση άσκησης ενδίκων μέσων. 

 
Το αίτημα του Αναδόχου γίνεται με την υποβολή του εγγράφως στην Προϊσταμένη 

Υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε 
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αυτόν της απόφασης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (παραπάνω παρ. 2.3.) ή την 
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 2.3. για υποχρέωση έκδοσης 

απόφασης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
Η αίτηση πρέπει να αναφέρει το πλήρες ιστορικό της διαφωνίας, τα αιτήματα του 

Αναδόχου τα οποία πρέπει να είναι ταυτόσημα με τα αιτήματα της "Αίτησης Επίλυσης 
Διαφωνίας", που προηγήθηκε και να συνοδεύεται από τα σχετικά στοιχεία που 
θεμελιώνουν την άποψη του Αναδόχου. 

 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή να τη διαβιβάσει με τις απόψεις της 
στο αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, Επιτροπή Φιλικού 
Διακανονισμού 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 Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές του 
ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου. 

 
 

Άρθρο 64 
 

Διαιτησία 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου είτε ως προς την ερμηνεία της Σύμβασης, 

είτε ως προς την εκτέλεση του Έργου, μπορεί να επιλύεται με διαιτησία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 867 επ. του ΚΠολΔ, αφού ληφθεί σχετική απόφαση από τα 
αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου για την παραπομπή σε διαιτησία 

συγκεκριμένης διαφοράς/διαφωνίας που θα έχει ανακύψει. 
 

 
Άρθρο 65 

 

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 εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ ή 
άλλους Αναδόχους της ή Αναδόχους άλλων φορέων, 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 τον ΔΕΔΔΗΕ, τους εντολοδόχους της ή τους άλλους Αναδόχους, να τους 

παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις 
σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους άλλους 

Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ, 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. 
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4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων 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 ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, σε 
περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με 

άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 
 
 

Άρθρο 66 
 

Υποκατάσταση Αναδόχου 
  
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε 
μέρους της (εκχώρησης του Έργου), χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του 

ΔΕΔΔΗΕ, η οποία αποφασίζει μετά από αίτημα του Αναδόχου. 
 

Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του 
ΔΕΔΔΗΕ, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.  
  

Δεν θεωρείται υποκατάσταση η εκ μέρους του Αναδόχου υπεργολαβική ανάθεση 
συγκεκριμένων εργασιών του Έργου. 

 
Εξαιρετικά, γίνεται δεκτή η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 
Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 

απορρόφησης, της συγχώνευσης, των περιπτώσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του 
Άρθρου 67 (Πτώχευση - Θάνατος Αναδόχου) του παρόντος, ή καταστάσεων 

αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από 
άλλον οικονομικό φορέα, υπό τον όρο ότι ο υποκαταστάτης θα αναλάβει όλα τα από 
τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του 

ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του 
γεγονότος (εκ του νόμου ολική υποκατάσταση). 

 
2. Η έγκριση της υποκατάστασης θα δίδεται υπό τον όρο ότι ο υποκαταστάτης πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και ότι η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί, από μέρους όλων των 
ενδιαφερομένων, Συμπλήρωμα της Σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου, ή το μέρος τους που ορίζεται με την 
εγκριτική απόφαση, αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες 
εγγυήσεις από τον νέο Ανάδοχο.  

Μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η, τυχόν, απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από 
την ευθύνη του. 

 
3. Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, 

απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
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4. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο αρχικός Ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον 
υποκαταστάτη σε ολόκληρον προς τον ΔΕΔΔΗΕ, το προσωπικό του Έργου και 

οποιονδήποτε τρίτο και αμφότεροι παραιτούνται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της 
διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τον Υποκαταστάτη, πρέπει επίσης να αναφέρεται 
στη Σύμβαση υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος. Επίσης, στην εν λόγω 
Σύμβαση του Υποκαταστάτη με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι ο 

Υποκαταστάτης, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνεται πλήρως και από 
κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για την 

εκτέλεσή της. 
 

5. Για όλως εξαιρετικούς λόγους και εάν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Έργου 

και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το Έργο, είναι δυνατόν 
ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση της να εγκρίνει την ολική υποκατάσταση με 

απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από τη συμβατική ευθύνη έναντι αυτής και να 
καθορίσει τους όρους τέτοιας υποκατάστασης.  

 

6. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση, είτε με απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού 
Αναδόχου (παραπάνω παράγραφος 5), είτε χωρίς απαλλαγή του (παραπάνω 

παράγραφος 4), στην αίτηση του Αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, 
για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι 

πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο Ανάδοχο.  
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου Αναδόχου ότι αποδέχεται το 
περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Με την 

απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το 
οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του 

έργου, η πιστοποίηση, μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο 
Ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου Αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 
Επίσης ο υποκαταστάτης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού Αναδόχου 

προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποκατάσταση. 

 
 

Άρθρο 67 

 
Πτώχευση – Θάνατος Αναδόχου 

 

1. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. 
 

2. Περίπτωση πτώχευσης μέλους/μελών κοινοπραξίας εταιρειών. 
 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών 

εφαρμόζονται τα παρακάτω : 
 

Αν τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών είναι δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία 

θεωρείται διαλυμένη για τον ΔΕΔΔΗΕ και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το 
σύνολο του Έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι του 

ΔΕΔΔΗΕ, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που 
απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση.  
 
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ από τα λοιπά μέλη. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της 
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κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά 
τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.  

  
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή 

περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή 
περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε 
κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί κατά 

την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι' αυτή. 
 

3. Περίπτωση θανάτου Αναδόχου (Ατομική Επιχείρηση) 
 

Αν ο Ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η 

σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ η αποπεράτωση 
των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν 
όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Αναδόχου. 

Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του Αναδόχου. 
 

4. Περίπτωση θανάτου μέλους κοινοπραξίας 
 

Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην 
κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται τα παρακάτω. 
Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις 

ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη για 
τον ΔΕΔΔΗΕ και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του Έργου υποχρεωτικά από 

το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στον ΔΕΔΔΗΕ όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις αυτού που πέθανε.  

Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα 
και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα.  

Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 
μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον ΔΕΔΔΗΕ όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την Εργολαβική Σύμβαση, ενώ 
κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 

 

 
Άρθρο 68 

 
Υπεργολαβίες 

 

1. Ως Υπεργολάβοι του Αναδόχου νοούνται αυτοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον 
Ανάδοχο εγγράφως : 

 
α. εκτέλεση προμήθειας υλικών με δήλωση συνεργασίας (προαιρετικά) ή 
β. την κατασκευή ή την εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με Σύμβαση Υπεργολα-

βίας, η οποία τυγχάνει της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.  
 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

Ως Υπεργολάβος προτάθηκε και εγκρίθηκε ………………………………………………………………. 
για το τμήμα της Σύμβασης ……………………………………………………………………………….. 
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3. Σε κάθε περίπτωση μετά την ανάθεση της Σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε αλλαγή των ως 
άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στα εν λόγω έργα. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου 
Ανάδοχου και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας. 

 

4. Σε περίπτωση έγκρισης από τον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης μέρους του Έργου με 
Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του προσωπικού 
τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 
5. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους του με δική του ευθύνη 

και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο Άρθρο 21 της Διακήρυξης. 
 

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι Οίκοι. 
 
β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου για τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα τμήματα του Έργου, για τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητήσει 
την έγκριση των Υπεργολάβων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσουν και η διαδικασία έγκρισής τους, αναφέρονται στο Άρθρο 21 της 
Διακήρυξης.  

 

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

συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιον από τους Υπεργολάβους, του υποδείξει 

ο ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσής του με τις, από τη Σύμβαση, 
υποχρεώσεις του. 

 
7. Πάροχοι Υπηρεσιών 
 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί σε ορισμένες περιπτώσεις συνεργάτες 
οι οποίοι αφενός δεν είναι Υπεργολάβοι, σύμφωνα με την έννοια που δίδεται στο παρόν 

Άρθρο και αφετέρου δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον Ανάδοχο αλλά παρέχουν 
υπηρεσίες στον Ανάδοχο π.χ. με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενδεχομένως βάσει 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού κ.λπ. 

 
Ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να εκτελεί μόνο δευτερεύουσες εργασίες στο πλαίσιο 

μιας εντολής έργου (π.χ. πλακόστρωση, υδραυλικές εργασίες κ.λπ.) και σε καμία 
περίπτωση το σύνολο των εργασιών της εντολής έργου, ως εάν να ήταν υπεργολάβος. 
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Ο «πάροχος υπηρεσιών» εκτός από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), μπορεί να 
είναι και εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Α.Ε., 

συνεταιρισμός). 
Επίσης διευκρινίζεται ότι ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του 

σε περισσότερες της μιας εργολαβίες. 
 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη δραστηριοποίησης του παρόχου Υπηρεσιών του, πρέπει να 

γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και στην Προϊσταμένη Υπηρεσία τα 
πλήρη στοιχεία του Παρόχου, την νομική του μορφή, καθώς και το ακριβές αντικείμενο 

της παρεχόμενης υπηρεσίας.  
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη συνεργασία 
του Αναδόχου με έναν πάροχο υπηρεσιών, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να 

βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία του, 
για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του μέρους των εργασιών εντολών έργου, που θα 

του ανατεθεί. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ επίσης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την απομάκρυνση «παρόχου 

υπηρεσιών» ή οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του εάν το κρίνει για οποιοδήποτε 
λόγο ως ακατάλληλο ή αν δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και 

συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το Άρθρο 27 (Προσωπικό του 
Αναδόχου) του παρόντος. 

 
 

Άρθρο 69 

 
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

1. Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο οικονομικό 
φορέα προς αυτόν, των εξής: 

 

1.1.Επαγγελματικά προσόντα (τάξη εγγραφής- πτυχίο στο ΜΕΕΠ) 
 

ή 
 

1.2. Σχετική επαγγελματική εμπειρία  

 
και ειδικότερα των ……………………………………..……, προκειμένου να εκτελεστούν οι 

εργασίες της Σύμβασης. 
 

Κατόπιν τούτου οι εργασίες της Σύμβασης θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από τον 

τρίτο. 
 

1.3. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη με 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε Κοινοπραξία με τον 

Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του.   
 

2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17 (Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης 
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Συμβαλλομένων) του παρόντος. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το 

δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 59 (Ποινικές Ρήτρες) και 60 
(Καταγγελία της Σύμβασης) του παρόντος. 

 
 

 

Άρθρο 70 
 

Εκχώρηση 
 
1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η 

μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά 

του ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία καθορίζονται η έκταση και 
οι προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η δυνατότητα εκχώρησης ή ενεχύρασης προς 

Τράπεζα και χάριν προεξόφλησης από την εκδοχέα ή ενεχυρούχο Τράπεζα των 
εγκεκριμένων και Τιμολογημένων απαιτήσεών του από τον ΔΕΔΔΗΕ (Πιστοποιήσεων), 

με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, η οποία καθορίζει την έκταση και τις 
προϋποθέσεις της εκχώρησης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

2.1. Η έγκριση θα χορηγείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του Αναδόχου και θα αφορά 
μόνο σε συγκεκριμένο λογαριασμό (πιστοποίηση) και σε τιμολόγιο, εγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του 
παρόντος. 
 

2.2. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της εκχώρησης θα καθορίζονται στην έγκριση, η 
οποία θα κοινοποιείται απαραίτητα στην Τράπεζα, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 

κάθε γνωστή, έως την ημέρα της έγκρισης απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και υπό 
την αίρεση να αφαιρεθεί πριν την εξόφλησή του κάθε απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ από: 

 

α. Οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 
 

β. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε δικαίωμα 
να την εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

γ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, που 
θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή από οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού, καθώς και από 
επιβληθείσα κατάσχεση του Δημοσίου εναντίον του Αναδόχου στα χέρια του 

ΔΕΔΔΗΕ ως τρίτου. 
 

δ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το προσωπικό που είχαν απασχοληθεί στο έργο, 
η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

3. Επίσης, επιτρέπεται η έγκριση, αρχικής ή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, μερική 
εκχώρηση, του ανεκτέλεστου εργολαβικού ανταλλάγματος (συμβατικού τιμήματος), 

σε αναγνωρισμένες τράπεζες, με τους παρακάτω όρους:  
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3.1. Η έγκριση της κάθε εκχώρησης, θα γίνεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου, προς την Προϊσταμένη Υπηρεσία (Δ/νση Περιφέρειας). 
 

3.2. Το ανώτατο όριο του συμβατικού τιμήματος που επιτρέπεται να εκχωρηθεί, δεν 
θα υπερβαίνει το 30% του υπολειπόμενου συμβατικού τιμήματος, δηλαδή αυτού 
που απομένει αφού αφαιρεθεί το ποσό των εκτελεσμένων, μέχρι τη στιγμή της 

έγκρισης εκχώρησης, εργασιών (εγκεκριμένες πιστοποιήσεις-μηνιαίοι 
λογαριασμοί).  

Η εκχώρηση του υπόψη ποσού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση 
πραγματοποίησης, πιστοποίησης και παραλαβής των έργων από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Ο σχετικός δε αυτός όρος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στη σύμβαση 
εκχωρήσεως του Αναδόχου με την Τράπεζα, ώστε να λαμβάνει γνώση αυτού και 

ο Εκδοχέας. 
 

3.3. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση περισσότερων της μιας εκχωρήσεων, το συνολικό 

ποσό των εκχωρήσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του υπολειπόμενου 
συμβατικού τιμήματος, όπως αυτό ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 
3.4. Η έγκριση της εκχώρησης θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι από κάθε μηνιαίο 

λογαριασμό, πριν αυτός εξοφληθεί στην τράπεζα θα είναι δυνατόν να 
παρακρατείται κάθε απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τους λόγους (α) έως (δ) της 
παρ. 2.2 του παρόντος Άρθρου. 

 
4. Στις εγκρίσεις των παραπάνω εκχωρήσεων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία θα αναφέρει 

προς την Τράπεζα ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση σε άλλη Τράπεζα πλην αυτής. 
 

 

Άρθρο 71 
 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 

1. Με την λήξη κάθε μήνα για τα έργα (εντολές έργου) που έχει ολοκληρωθεί η 

κατασκευή τους εντός του μήνα και έχει εκδοθεί η πιστοποίησή τους, ο 
Εντεταλμένος Μηχανικός, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

μήνα εκδίδει βεβαίωση περάτωσης εργασιών, για την ημέρα που περατώθηκαν οι 
εργασίες, την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο. 
Η ημερομηνία της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κάθε αυτοτελούς τμήματος έργου 

(Εντολής Έργου) καταχωρείται στη μηχανογραφική εφαρμογή του ERP-SAP, που 
τηρείται με ευθύνη του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει 
εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής έγγραφης όχλησης. 
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 

οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 
 
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που 

δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο Εντεταλμένος Μηχανικός, 
γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί 

και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η 
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βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των ελλείψεων 
και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος αποκατάστασης. 

3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 

εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προβλέψεις των Άρθρων 47 (Έλεγχος 
του Έργου) και 61 (Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο) του παρόντος. 

4. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου του Έργου (συνόλου της 
Σύμβασης), ο Εντεταλμένος Μηχανικός αναφέρει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα 

σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, 
αν τα έργα έχουν περατωθεί ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει 

συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. 
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση 

για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του Έργου (βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο.  

 
Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει 
εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής έγγραφης όχλησης. 
Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 

προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.  
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου, η 

οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 
 

 
Άρθρο 72 

 

Παραλαβή για χρήση 
 

Επειδή οι εργασίες (εντολές έργου) της Σύμβασης έχουν αυτοτελή χρήση η σύνδεση 
αυτοτελούς τμήματος έργου (Εντολής Έργου) ή και μέρους του από τον ΔΕΔΔΗΕ με το 
δίκτυό του και η θέση αυτού υπό τάση (η οποία θα γίνεται μετά από διαδικασία που θα 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο στα σημεία που τον αφορούν) και η εκμετάλλευση πριν από 
την Προσωρινή Παραλαβή, συνιστά παραλαβή του έργου για χρήση και θα γίνεται με 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 
 

Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, 

αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από τον ΔΕΔΔΗΕ με σχετική μνεία κατά περίπτωση 
και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία των τμημάτων του Έργου 

(εντολών έργου), που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης 
των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη 

διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου. 
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Άρθρο 73 
 

Προσωρινή Παραλαβή του Έργου 
 

1. Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 
του Άρθρου 71 (Βεβαίωση περάτωσης εργασιών) του παρόντος, ο Ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου (συνόλου της Σύμβασης) 

υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 
2. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνο-

δεύεται ή να ακολουθεί της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα: 
 

 Η εγκεκριμένη, από τον ΔΕΔΔΗΕ, συνολική Τελική Επιμέτρηση εργασιών η οποία 
περιλαμβάνει το σύνολο εργασιών της Σύμβασης (καταστάσεις, οι οποίες 
εκδίδονται από τη μηχανογραφική εφαρμογή "ΓΟΡΔΙΟΣ") 

 
 Κατάσταση τελικής Επιμέτρησης και Διαχείρισης του συνόλου των υλικών του 

ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. κατάσταση Εκκαθάρισης). 
 

 Τα ενημερωμένα σχέδια, του συνόλου των εντολών έργου, με τη σφραγίδα "Το 
παρόν σχέδιο απεικονίζει το δίκτυο, όπως αυτό εκτελέσθηκε από τον Εργολάβο  

Ημερομηνία ........................ 

Ο Επιβλέπων Μηχ/κός ................................ 
 

(Άρθρο 11του παρόντος) 
 
 Τυχόν άλλα στοιχεία οικονομικά ή τεχνικά που μπορεί να ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για να 

σχηματιστεί πλήρης φάκελος κάθε αυτοτελούς τμήματος έργου που 
παραλαμβάνεται. 

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

ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 63 (Απαιτήσεις – Διαφωνίες) του παρόντος. 

 
Επιπλέον η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θέτει υπόψη της Επιτροπής Προσωρινής 

Παραλαβής 
 
 Φύλλα παρατηρήσεων για αποκατάσταση ελλείψεων ή κακοτεχνιών (εφόσον 

υπάρχουν). 
 Στοιχεία για δικαιολόγηση τυχόν παράτασης της προθεσμίας πέρατος 

 Στοιχεία για τυχόν επιβολή Ποινικών Ρητρών κ.λπ. 
 Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση εάν έχει συνταχθεί 
 Αντίγραφα σημειωμάτων ή επιστολών που σχετίζονται με την κατασκευή του 

έργου κ.λπ. 
 

3.Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του, μπορεί να μην εγκρίνει την αίτηση του Αναδόχου για Προσωρινή 
Παραλαβή. Ειδικά συμφωνείται ότι η Προσωρινή Παραλαβή θα γίνεται μόνο εφόσον 

ανταποκρίνεται ο Ανάδοχος στις υποχρεώσεις του για τα υλικά, που του χορηγεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως όσον αφορά στην έγκαιρη επιστροφή στις τροφοδοτούσες αποθήκες 

του ΔΕΔΔΗΕ των υλικών ΔΕΔΔΗΕ και την υπογραφή του Πρακτικού Εκκαθάρισης της 
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Αποθήκης του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 41 
(Εκκαθάριση Εργολαβίας από άποψη Υλικών) του παρόντος. 

 
4. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, 

και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους 
Συμβατικούς 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. Αν περάσει άπρακτη η 
προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει αυτοδικαίως εγκριθεί. 

 
5. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 
Η Επιτροπή είναι τριμελής και τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν αποτελεί υπάλληλο της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Τα μέλη της Επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία.  
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της.  
 

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

 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, ο 
ΔΕΔΔΗΕ δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον 

Ανάδοχο για να παραστεί. 
 

6. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική άποψη 
ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο 
του Έργου και διενεργώντας γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, 

καταμετρήσεις και ελέγχους (π.χ. δοκιμαστικές τομές). 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί με οδηγίες της, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο, να 
καθορίζει ποια είδη εργασιών θα παραλαμβάνονται ομαδικά και κατά δειγματοληπτικό 
τρόπο και ποια με πραγματικό έλεγχο.  

Στα πρακτικά της επιτροπής θα αναφέρονται με λεπτομέρεια οι εντολές έργου για τις 
οποίες έγινε πραγματικός έλεγχος και τα τυχόν παρουσιαζόμενα ελαττώματα. Επίσης θα 

καταγράφονται οι προτάσεις της για την διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. 
 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες 

που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις, που πρέπει να 
αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους, καθώς και τις 

προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.  
 

Επειδή, λόγω της φύσης των έργων, το μεγαλύτερο μέρος των εντολών έργου και των 

αφανών εργασιών παραλαμβάνονται με σποραδικούς ελέγχους, η Επιτροπή θα 
εισηγείται προς την Προϊσταμένη Υπηρεσία, ανάλογα με την σοβαρότητα των 

ελαττωμάτων, εάν απαιτείται η επέκταση του ελέγχου στο σύνολο των παρόμοιων 
εργασιών της Σύμβασης και θα αναβάλει την παραλαβή μέχρι την διευθέτηση των 
εκκρεμοτήτων. 

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής στο πλαίσιο των εργασιών της αξιοποιεί και τις 
Καταστάσεις Ελέγχου Υλικών – Εργασιών, τις οποίες θα εκδίδει η ΔΔ για το σύνολο 

της Εργολαβίας, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
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Για να είναι πρακτικά δυνατή η διεκπεραίωση της διαδικασίας Προσωρινής 
Παραλαβής, λόγω της πληθώρας των επί μέρους εντολών έργου, η Επιτροπή 

Προσωρινής Παραλαβής θα παραλαμβάνει τα έργα ανά επί μέρους ομάδες 
συντάσσοντας Πρακτικά, τα οποία θα αποτελούν τμήματα του τελικού Πρακτικού 

Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου του Έργου της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρακάτω παράγραφο 8. Κάθε επί μέρους ομάδα θα περιλαμβάνει τις 
εντολές έργου, ανά μήνα της Σύμβασης, για τις οποίες έχει εκδοθεί Βεβαίωση 

Πέρατος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 ("Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών") 
του παρόντος. 

 
7. 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 του ΔΕΔΔΗΕ 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 έξοδα του Αναδόχου, μετά 
τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ . 

 
8. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης 

του Αναδόχου (παραπάνω παράγραφος 2). 
 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, 
που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 
Το Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα που υπογράφονται από όλα τα 

μέλη της Επιτροπής, από τον τελευταίο Εντεταλμένο Μηχανικό που παρίσταται κατά 
τη διενέργειά της και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το Έργο και από τα οποία ο 

Ανάδοχος παίρνει το ένα. 
Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής ή τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό, το Πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική 

μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 
 

Το Πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση. 
 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει κληθεί, 
όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, 

το Πρωτόκολλο τού 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. 
Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται 
στο Πρωτόκολλο. 

 
9. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
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Παραλαβής, σύμφωνα με τα παραπάνω και προτείνει την αναβολή της παραλαβής 
μέχρι την αποκατάσταση των αναφερομένων εργασιών. 

 
Εάν ο Ανάδοχος υποβάλει Διαφωνία επί του Πρωτοκόλλου, αυτό διαβιβάζεται με τις 

απόψεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί της Διαφωνίας του Αναδόχου στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία, η οποία εξετάζει το Πρωτόκολλο και τη Διαφωνία και εκδίδει 

τη σχετική απόφαση.  
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον Ανάδοχο, μαζί με ειδική διαταγή της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωματικές εργασίες εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος.  

 
Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον Ανάδοχο αναστέλλεται η 
προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση 

του χρόνου αυτού ή αν ο Ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, 
η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής, ο οποίος συγκαλεί άμεσα την Επιτροπή, η οποία συντάσσει 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15) 
ημερών και υπογράφει από κοινού με τον Ανάδοχο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο.  

 
Το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού 

Πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται μαζί με την, τυχόν, Διαφωνία του Αναδόχου για 
έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία η οποία το εγκρίνει εντός ενός (1) μηνός από 
την υποβολή του. 

 
Στην περίπτωση που Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωματικών 

επουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 και παραλαμβάνει το Έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές 
εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. 

 
10. Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που γίνεται 

μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο 
χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν 
το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) 

ημερών. 
 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναβάλει την έγκριση του Πρωτοκόλλου μέχρι 
να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. 

 
Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το Πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω 
προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) 

ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 
διενέργειά της.  

Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το 
σχετικό Πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

 
11.Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί τον 
ΔΕΔΔΗΕ 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 57 (Ελαττώματα του Έργου) του παρόντος, οποιασδήποτε 
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ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει 
μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
12.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε όλες τις περιπτώσεις 

διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 
 

13.Για το σύνολο των Εντολών Έργου της Σύμβασης όταν ολοκληρωθεί η προσωρινή 

παραλαβή ενημερώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή του ERP-SAP, που τηρείται με 
ευθύνη του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Άρθρο 74 

 
Περίοδος Εγγύησης 

 
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 έξοδά του και ευθύνη του, κάθε 
ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του Έργου, εκτελούνται με έγκριση του 

ΔΕΔΔΗΕ και η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από 
τον ΔΕΔΔΗΕ. 

2. Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία 

με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου Αναδόχου. 

Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο μορφότυπος, 

του οποίου και η συχνότητα καταγραφής, συμφωνούνται με την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

 
3.Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται στο εγκεκριμένο από τον 

ΔΕΔΔΗΕ Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης 

για το Έργο. 
Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 
 

Άρθρο 75 

 
Οριστική Παραλαβή του Έργου 

 
1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου διενεργείται μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης 

και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που ικανοποιεί 
πλήρως τον ΔΕΔΔΗΕ, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή 
ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο εγγύησης. 
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2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στον ΔΕΔΔΗΕ, ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παρακάτω 
παραγράφου 10.1. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, 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 πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο 

τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η 
προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. 

 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής η οποία 
αποτελείται από όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 
Για την σύσταση της Επιτροπής ισχύουν τα ίδια με την σύσταση της Επιτροπής 

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

 

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. 
 
4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής το αργότερο, μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία 
έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης του Αναδόχου 

(παραπάνω παράγραφος 2). 
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. 

Αν η Οριστική Παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της. 
 

5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Υπηρεσία που γίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την 

ημερομηνία που αυτός υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, 
εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.  

 
6. Η συντέλεση της Οριστικής Παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των 

απαιτήσεων του Αναδόχου από την εργολαβική Σύμβαση. 

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 
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Η Οριστική Παραλαβή δεν ολοκληρώνεται αν δεν έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
του Αναδόχου για τα Υλικά του ΔΕΔΔΗΕ και δεν έχει γίνει εκκαθάριση της Σύμβασης 

και καταβολή του τυχόν χρεωστικού κονδυλίου που του καταλογίσθηκε. 
 

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές 
στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

 
8. Επιπλέον, πριν από την Οριστική Παραλαβή, ο Ανάδοχος καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ 

ανέκκλητη δήλωση που την απαλλάσσει από οποιαδήποτε απαίτησή του, των 
Υπεργολάβων του ή τρίτου που έχει σχέση με το Έργο και που εξασφαλίζει τον 
ΔΕΔΔΗΕ απ' οποιαδήποτε μελλοντική απαίτηση ή δικαστική ενέργεια του 

οποιουδήποτε εναντίον της, σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η 
δήλωση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Τεύχους 

«Υποδείγματα» της Σύμβασης. 
 

9. Συγχώνευση διαδικασιών  
 

Αν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 
10. Ειδικές ρυθμίσεις 

 
10.1. Η αίτηση του Αναδόχου για την Οριστική Παραλαβή του Έργου γίνεται αποδεκτή, 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν, συνοδεύεται από:  

 
α) Την ανέκκλητη “Δήλωση Απαλλαγής”, που προβλέπεται στην παραπάνω 

παράγραφο 8.Η δήλωση συντάσσεται σύμφωνα µε το συνημμένο στο Τεύχος 
«Υποδείγματα» υπόδειγμα. Τα απαιτούμενα στοιχεία για συμπλήρωση 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, τίτλος Αναδόχου εταιρείας, τίτλος εργολαβίας, 
αριθμός Σύμβασης και ημερομηνία υπογραφής) συμπληρώνονται µε ευκρίνεια, 
θα υπογράφεται από το νόμιμο προς τούτο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
 

β)  Τη Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Έργου, που αφορά στον Τελικό 
Λογαριασμό της Εργολαβίας, ώστε να αποδεικνύεται ότι έχουν εκπληρωθεί 
πλήρως, όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση µε το προσωπικό του. 
 

γ)  Τις υφιστάμενες εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν στη Σύμβαση και είναι 
γνωστές σε αυτόν (π.χ. απαιτήσεις τρίτων, αγωγές, δικαστικές εκκρεμότητες, 
αίτηση για φιλικό διακανονισμό κ.λπ.). 

 
10.2. Η προαναφερόμενη αίτηση µε τα συνημμένα της (Δήλωση Απαλλαγής και Βεβαίωση 

τελικού λογαριασμού ΕΦΚΑ κ.λπ.) κοινοποιούνται άμεσα στην Προϊσταμένη 
Υπηρεσία και τη ∆∆ γνωστοποιώντας τις τυχόν υπάρχουσες εκκρεμότητες, που δεν 
έχουν διευθετηθεί από τον Ανάδοχο (π.χ. απαιτήσεις τρίτων, αγωγές, δικαστικές 

εκκρεμότητες, αίτηση για φιλικό διακανονισμό κ.λπ.).  
 Επίσης επισυνάπτεται και επιστολή του τοπικού δικηγόρου (εφόσον υφίσταται) για 

την ύπαρξη ή μη δικαστικών εκκρεμοτήτων εις χείρας του. Σε περίπτωση ύπαρξης 
εκκρεμοτήτων να γίνεται αναφορά στο είδος και το στάδιο που βρίσκονται αυτές.  
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 Κατόπιν αρχίζει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των εργασιών της 
Σύμβασης. 

 
10.3. Μετά τα παραπάνω, η Προϊσταμένη Υπηρεσία αποστέλλει σχετική επιστολή προς τη 

∆/νση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) και τη ∆/νση Δικτύου (∆∆), επισυνάπτοντας και 
την επιστολή του τοπικού δικηγόρου (εάν υφίσταται), προκειμένου να της 
γνωστοποιήσουν τυχόν υπάρχουσες από την πλευρά τους εκκρεμότητες, ιδίως 

εκκρεμοδικίες, από ή σε σχέση με τη συγκεκριμένη Σύμβαση.  
 Επισημαίνεται ότι η απάντηση της ΔΔ θα έπεται της απάντησης της ΔΝΥ, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τήρηση των διαδικασιών. 
 
10.4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία, μετά τη συγκέντρωση των απαντήσεων των 

προαναφερόμενων Διευθύνσεων, δύναται να προχωρήσει στην έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την επιστροφή του συνόλου των 

εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.  
 
 

Άρθρο 76 
 

Κυριότητα του Έργου 
 

1. Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Έργου 
περιέρχεται στον ΔΕΔΔΗΕ από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής, η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 73 (Προσωρινή Παραλαβή του 

Έργου) του παρόντος. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον 
κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/και καταστροφής του Έργου, που θα οφείλονται σε 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων Ανωτέρας 
Βίας. 

 

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 17 (Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης 
Συμβαλλομένων),10 (Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές), 73 (Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου), 74 (Περίοδος εγγύησης) και 75 (Οριστική παραλαβή του Έργου) του 

παρόντος, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του 
Έργου ή/και τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της 

Προσωρινής Παραλαβής. 
 
 

Άρθρο 77 
 

Ασφαλίσεις 
 
Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές 
ή ξένες) και να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω 

ασφαλίσεις: 
 
α. Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι 

τρίτων 
 

β. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου 
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γ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 

 
δ. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

στον Ανάδοχο 
 
Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για κάθε μία από τις προαναφερόμενες ασφαλίσεις, θα 

πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον και κατά περίπτωση τα 
καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIτου 

παρόντος. 
 
1.Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχων 

 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν Άρθρο και το Παράρτημα VI του παρόντος θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:  
 

1.1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος για κάθε μία από τις παραπάνω 
ασφαλίσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε διαφορετική περίπτωση θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά νομίμως επικυρωμένη. 
 

 Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 
Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 

εφαρμογή στην Ελλάδα. 
 

1.2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' 
ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο ΠαράρτημαVI«Ασφαλίσεις» του παρόντος.  

 Επιπλέον, τα πρωτότυπα ασφαλιστήρια συμβόλαια των περιπτώσεων (α) και (δ), 

νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την ασφαλιστική εταιρία, μαζί με τα 
αποδεικτικά πληρωμής των ασφαλίστρων, θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο πριν 

από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάστασή του στον τόπο του Έργου 
(οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) για έλεγχο και φύλαξη στη ΔΟΛ/Υποτομέα 
Ασφαλίσεων (Λεωφ. Συγγρού 49 – 11743, Αθήνα). 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ΔΟΛ αποστέλλει σχετική ενημέρωση στις 
κατά τόπους αρμόδιες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

1.3. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 

1.4. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο Ανάδοχος παραμένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 

1.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως 

μη ικανοποιητικές από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα 
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και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 

τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

 

1.6. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΔΕΔΔΗΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 

ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 

 
1.7. Ο ΔΕΔΔΗΕ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από 

οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ., που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.8. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε 

τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να 
καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη 

εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και ο 
ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή 

του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

 

2. Οι παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις θα πρέπει να καλύπτουν και την εκτέλεση 
εργασιών σε περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και εκτός 

των ορίων της εργολαβικής περιοχής του Αναδόχου όταν του δίδεται ανάλογη εντολή 
από τον ΔΕΔΔΗΕ. 
Επίσης στην περίπτωση επίδοσης στον Ανάδοχο εργασιών σε γειτονική Εργολαβική 

Περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4.5.3 του Άρθρου 4 του 
παρόντος, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αντίστοιχη επέκταση των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων του. 
 
3. Ασφάλιση Υλικών ΔΕΔΔΗΕ που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

 
3.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω και το Υπόδειγμα Δ του 

Παραρτήματος VI «Ασφαλίσεις» του παρόντος υποχρεούται να ασφαλίζει σε ανοικτή 
βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, 
μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη, που του χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση 

των εργασιών της Σύμβασης ή όσα αντίστοιχα αποξηλώνει ο Ανάδοχος από τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και προορίζονται για επανατοποθέτηση σε 

άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
3.2 Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της σύμβασης 

που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 (Διάρκεια ισχύος Σύμβασης - 
Συνολική προθεσμία Έργου) του παρόντος και λήγει μετά την επιστροφή από τον 

Ανάδοχο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3.3 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται επίσης και για τα κάθε είδους 

εργαλεία που παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο με όρους δανεισμού ή 
μίσθωσης. 
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3.4 Η ασφάλιση αυτή συνάπτεται με μια ή και περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες της 

επιλογής του Αναδόχου απ' ευθείας με την έδρα των Εταιρειών αυτών και χωρίς τη 
μεσολάβηση ασφαλιστικών πρακτόρων, στα ασφαλιστήρια δε αυτά πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Όροι που υπάρχουν στο Παράρτημα VI "Ασφαλίσεις" του 
παρόντος. 

 

3.5 Εάν, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, η ασφάλιση των υλικών της δεν πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους υποδειχθέντες όρους, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη εγγυητική επιστολή ίση 
με το 50% (πενήντα τοις εκατό) της αρχικής εγγύησης για τα υλικά όπως αυτή 
προβλέπεται στο Άρθρο 10 (Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές) του παρόντος. 

Η μη έγκαιρη προσκόμιση αυτής της εγγυητικής επιστολής δίδει το δικαίωμα στον 
ΔΕΔΔΗΕ να παρακρατήσει από τους λογαριασμούς του Αναδόχου το ισόποσον της 

εγγυητικής επιστολής που δεν κατατίθεται. 
Την ίδια παραπάνω υποχρέωση για κατάθεση της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής 
για τα υλικά έχει ο Ανάδοχος στη περίπτωση που δεν προσκομίσει πριν από την 

έναρξη των εργασιών το Ασφαλιστήριο για τα υλικά του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3.6 Τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Άρθρο ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι την 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι παραιτείται από το δικαίωμα να την αμφισβητήσει 

καθώς και από το δικαίωμα να ζητήσει την διάρρηξη της παρούσας Σύμβασης σ' ότι 
αφορά το παρόν Άρθρο για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους 
που αναφέρονται στα Άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. 

 
3.7 Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα υλικά που χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα 

στο τμήμα κατά παντός κινδύνου, πρέπει το ανώτερο όριο απαλλαγής ανά 
ζημιογόνο γεγονός να ορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000 €). 

 

4. Ασφάλιση των υλικών προμηθείας Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για τα υλικά προμήθειάς του, από την παραλαβή 
τους από το εργοστάσιο ή τις αποθήκες των Προμηθευτών ή τις αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ, 
μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή κάθε επιμέρους έργου, όπου 

χρησιμοποιούνται τα υπόψη υλικά και συνεπώς η ασφάλιση των υλικών αυτών είναι 
αποκλειστικά δική του υπόθεση, η τυχόν πραγματοποίησή της ή όχι, δεν συνεπάγεται 

καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Άρθρο 78 

 
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 
υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες 

σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με 
το Ελληνικό Δίκαιο. 
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Άρθρο 79 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από  ...........................................  

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε ο 
ΔΕΔΔΗΕ και το άλλο ο Ανάδοχος.  
 

Η έναρξη των εργασιών λαμβάνει χώρα απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από 
την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78, όπως ισχύει. 

 
 
Το Συμφωνητικό εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφεται από τον κ. ………………………………., 

…………………………….……………….., ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη της Σύμβασης από τον κ. 
……………………………………………., …………………………………………. του οποίου η υπογραφή είναι 

πλήρως δεσμευτική. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι- Κατάσταση Επιβεβλημένων Εργαλείων 

Παράρτημα II- Πίνακας Προμηθευτών Υλικών Προμηθείας Αναδόχου 
Παράρτημα III- Υλικά Αναδόχου μη επιμετρούμενα κατά την εκτοποθέτηση 
Παράρτημα IV- Ποσοστά δικαιολόγησης ελλειμμάτων και αχρήστων υλικών ΔΕΔΔΗΕ 

Παράρτημα V- Χαρακτηρισμός καταλληλότητας αποξηλούμενων υλικών 
Παράρτημα VI-Ασφαλίσεις 

Παράρτημα VII: Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 69 του παρόντος) 
 

 

 
 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 

 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ- 209 
 

Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και 
συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

α/α Είδος 

1 Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένων καλωδίων 

2 Τροχαλία εκτύλιξης ευθείας 

3 Τροχαλία εκτύλιξης γωνίας (Μπασδέκα) 

4 Τροχαλία ανάρτησης συνεστραμμένου καλωδίου 

5 
Αρπάγη δικτυωτή (κάλτσα) διπλή εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου 3 x 35 mm² Al + 
54.6 mm² AAAC + 25 mm² Al 

6 
Αρπάγη δικτυωτή (κάλτσα) διπλή εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου 3 x 70 mm² Al + 
54.6 mm² AAAC + 25 mm² Al 

7 
Αρπάγη δικτυωτή (κάλτσα) με σύνδεσμο εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου 4 x 120 
mm² Al + 25 mm² Al 

8 Αρπάγη δικτυωτή εκτύλιξης αγωγών ACSR 95 mm² (κάλτσα) 

9 Αρπάγη (πιάστρα) αυτοσφιγγόμενη τάνυσης ουδετέρου του συνεστραμμένου καλωδίου 

10 Αρπάγη  εκτύλιξης και τάνυσης αγωγών Al και ACSR 16 mm2 

11 Αρπάγη  εκτύλιξης και τάνυσης αγωγών Al και ACSR 35 mm2 

12 Αρπάγη  εκτύλιξης και τάνυσης αγωγών Al και ACSR 35-70 mm2 

13 Αρπάγη  εκτύλιξης και τάνυσης αγωγών Al και ACSR 50 mm2 

14 Αρπάγη  εκτύλιξης και τάνυσης αγωγών  ACSR 95 mm2 

15 Αρπάγη τάνυσης συρματόσχοινου Φ6-16 mm 2500 kg 

16 Αρπάγη τάνυσης αγωγών Cu 16-35 mm² 

17 Αρπάγη τάνυσης αγωγών Cu 50-95 mm² 

18 Διαχωριστήρας φάσεων συνεστραμμένων καλωδίων 

19 Κλειδί με μόνωση συνδετήρων διάτρησης 

20 Δυναμόμετρο τάνυσης 1600 kg με τελένδειξη 

21 Δυναμόμετρο τάνυσης 3200 kg με τελένδειξη 

22 Εκτυλίκτρια με σύστημα πέδησης του στροφείου 

23 Χειρόπρεσσα εξαγωνικής συμπίεσης 70 kN με σειρά μητρών 

24 Πρέσσα 100 τόνων (υδραυλικός συμπιεστής) με σειρά μητρών 

25 Πρέσσα υδραυλική 13 τόνων με σειρά μητρών 

26 Ανυψωτήρας ικανότητας 1.5t με συρματόσχοινο (TIRFOR) 

27 Ανυψωτήρας ικανότητας 3t με συρματόσχοινο (TIRFOR) 

28 Κρικοπάλαγκο 2t με αλυσίδα (ανυψωτήρας - τανυτήρας) 

29 Κρικοπάλαγκο 3t με αλυσίδα (ανυψωτήρας - τανυτήρας) 

30 Συστροφέας χιτωνίων με σειρά από μήτρες 

31 Σαμπάνι φόρτωσης τσιμεντοστύλων 

32  Διπλή αρπάγη στύλου με χειρολαβή 

33 Δίκρανο για ανύψωση ξύλινων στύλων επί κοντού μήκους 5.5 m 

34 Δίκρανο για ανύψωση ξύλινων στύλων επί κοντού μήκους 2.15 m - 4 m 

35 Δίκρανο για ανύψωση στύλων από σκυρόδεμα μήκους 2.3 και 4 m 
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36 "Βελόνια" ανύψωσης στύλων ξύλινων και σκυροδέματος 

37 Συσκευή GORSE για την πρόχειρη επιτόνωση στύλων 

38 Πλήρης εξάρτηση (πέδιλα, ζώνες) αναρρίχησης σε ξύλινους στύλους 

39 Λοστός συστροφής στύλου 

40 Στυλεός συμπίεσης γαιών 

41 Σύστημα ανύψωσης τυμπάνων για εκτύλιξη αγωγών 

42 Σύστημα εκτύλιξης αγωγών χωρίς τύμπανο (ανέμη) 

43 Πολύσπαστα χαλύβδινα 1 τροχαλίας (μακαράς) 

44 Πολύσπαστα χαλύβδινα 2 τροχαλιών  

45 Πολύσπαστα χαλύβδινα 3 τροχαλιών 

46 Εργαλείο ανύψωσης αγωγού σε γραμμές Μ.Τ. (από ράουλο και τοποθέτηση σε μονωτήρα) 

47 
Συρματόσχοινο (πολύκλωνο) για την εκτύλιξη αγωγών Μ.Τ. (καμπλέτα) μήκους 

τουλάχιστον 1.000m  

48 Ταχύμετρο 

49 Δοκιμαστικό Μ.Τ. με βομβητή 

50 Συσκευές βραχυκύκλωσης και γείωσης αγωγών δικτύου 

51 Σωλήνας εμπήξεως ράβδων γείωσης 

52 Κλίμακα μεταβλητού μήκους (τύπου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

53 Συρμάτινη βούρτσα 

54 Ψαλίδα κοπής ατσαλοσύρματος 

55 Φανοί θυέλλης ερυθροί με δικτυωτό περίβλημα και ανταυγαστήρα χωρητικότητας 1/2 kg 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα αναφερόμενα (ενδεικτικώς) στον 
παρόντα πίνακα εργαλεία καθώς και τα μη περιλαμβανόμενα σε αυτόν αλλά απαραίτητα 

για την εκτέλεση των εργασιών στις ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά, για την 
εύρυθμη και έγκαιρη αποπεράτωση των Έργων. 

Κατ' εξαίρεση ο Υδραυλικός Συμπιεστής 100t., η Αρπάγη Εκτύλιξης (κάλτσα), το 
Ταχύμετρο, οι Χειρόπρεσσες και οι Συσκευές Γείωσης, καθώς και κάθε άλλο εργαλείο 
που κρίνει αναγκαίο ο ΔΕΔΔΗΕ, μπορεί να διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με 

τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 38 του παρόντος. 
Πέρα από τα παραπάνω εργαλεία τα οποία αφορούν στην κατασκευή εναερίων δικτύων, 

ο Ανάδοχος, υποχρεούται, σε περίπτωση κατασκευής υπογείων δικτύων, να διαθέτει τα 
απαιτούμενα εργαλεία και μηχανήματα για έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των αντίστοιχων 

εργασιών. 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 
 

Για την εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ., απαιτούνται επίσης τα εργαλεία του 
παρακάτω Πίνακα τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, στις ποσότητες 
που απαιτούνται κάθε φορά, για την εύρυθμη, ασφαλή και έγκαιρη αποπεράτωση των 

εργασιών. 
Η ποσότητα εργαλείων του υπόψη Πίνακα αφορά τον εξοπλισμό ενός συνεργείου 

εργασιών υπό Μέση Τάση. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΣΕ  Μ.Τ. 
για συνεργείο Εργολάβου 

 

Α/Α Κ.Υ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ''ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ 

ΤΑΣΗ΄΄ 
Μ.Μ 

I E C 
Αρ.Κατ. 
CHANCE 

Ποσό-
τητα 

DESCRIPTION ΄΄HOT LINE TOOLS΄΄ Unit 

1 4600006600 

Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής 230 V 

μονωτικών ακοντίων 
τεμ. 743/83 

§ 
10.2.2 

C403-
3179 

1 
Surface leakage tester 230 V - (Hot stick tester 
230 V) 

Ρcs 

2 4600006624 

Ακίδα δεματικών περιστρεφόμενη τεμ. 743/83 

§ 
3.1.19 

M4455-69 2 Rotary prong - (Rotary prong tie stick head) 
Ρcs 

3 4600006648 

Ακόντιο γενικής χρήσεως με άγκιστρο ασφαλείας 
8΄Χ1 1/4΄΄ με σάκκο 

τεμ. 
743/83 
§ 2.1.2 

 1 
Hook pole 1,25'' x 8' with bag - (Gripall 

clampstick 1,25'' x 8' with bag) 
Ρcs 

4 4600006661 

Ακόντιο προσαρμογής εργαλείων 8΄΄Χ11/4΄΄ με 
σάκκο 

τεμ. 
743/83 
§ 2.1.4 

H1760-4 2 
Universal hand  pole  1,25'' x 8' with bag -                    

(Universal pole 1 ¼'' x 8' with bag) 
Ρcs 

5 4600006715 

Ακόντιο ανυψώσεως αγωγών 12΄x 2 1/2΄΄ με 
σάκκο 

τεμ. 
743/83 
§ 2.2.1 

Η4647-12 2 
Conductor support pole 2,5'' x 12' with bag - 
(Wire tong 2 ½'' x 12' with bag) 

Ρcs 

6 4600006727 

Ακόντιο τανύσεως αγωγών 4΄ Χ 1 1/4΄΄ με 
σάκκο 

τεμ. 
743/83 
§ 2.2.4 

H4715-2 2 
Tension link pole 1,25'' x 4' with bag - (Strain 
link stick1 ¼''x 4 with bag) 

Ρcs 

7 4600006739 

Σχοινοδέτης με κοχλία συσφίξεως τεμ. 
743/83 

§ 9.4.3 
M1846W 1 Ring saddle(pole type, 36''chain) - (Bracket with 

wheel tightener) 
Ρcs 

8 4600006806 

Βραχίονας στηρίξεως αγωγών πλήρης τεμ. 
743/83 
§ 9.3.2 

 1 2,5'' x 9' auxiliary arm with bag - (Dual auxiliary 

arm without insulators complate) 
Ρcs 

9 4600006867 
Επιμήκυνση περιλαιμίου στύλου τεμ. 743/83 

§ 9.4.8 
C400-

0073 
3 

Saddle extension - (Wire tong saddle extension) Ρcs 

10 4600006880 

Κάλυμμα μονωτικό τραβέρσας 5΄΄Χ6΄΄ τεμ.  
Μ4933 6 5'' x 6'' Crossarm cover with bag (24'' long) - 

(Crossarm cover with bag 5''x 6'') 
Ρcs 

11 4600006892 

Κάλυμμα μονωτικό αγωγού 5΄ τεμ. 
743/83 

§ 4.1.3 
Μ4931 6 5' Conductor cover with bag - (Conductor cover 

with bag) 
Ρcs 

12 4600006922 

Κόφτης συρμάτων με ακόντιο 6΄ (ψαλίδα) τεμ. 
743/83 
§ 2.1.8 

Η1871-6 1 6' wire cutter pole , lever type - (Light duty wire 
cytter 6' 6'' x 1 ¼'' with bag) 

Ρcs 

13 4600007057 
Περιλαίμιο ακοντίου 2 1/2΄΄ με πεταλούδα τεμ. 743/83 

§ 9.4.6 
Μ4741-3 3 

2,5'' pole clamp - (Pole clamp2 ½΄΄) Ρcs 

14 4600007070 

Περιλαίμιο ακοντίου 2 1/2΄΄ με δύο δίχαλα 
στήριξης ακοντίων 

τεμ. 

 Μ1728-5 1 
Clamping around the 2,5'' main support pole 

engages the butt rings of the two support poles 
used as side braces - (Wire tong Pole clevis 2 
½'') 

Ρcs 

15 4600007094 
Περιλαίμιο στύλου με κοχλία σύσφιξης τεμ. 743/83 

§ 9.4.4 
Μ4740-

10W 
3 

Saddle - (Saddle and wheel tightner) Ρcs 

16 4600007148 
Στήριγμα αγωγού διχαλωτό 1΄΄ με μονωτήρα 
κατάλληλο για ακόντιο 2,1/2΄΄ τεμ. 

743/83 
§ 9.3.2 

Μ4805-15 3 
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1'' fork type wire holder with insulator 
(assemblied on 2.5'' auxiliary arm, item 12) - 

(Wire holder 1'' with insulator 21/2'') 
Ρcs 

17 4600007150 

Σύνδεσμος "Τ" βοηθητικού βραχίονα 
τεμ. 

 
C400-
0562 

1 

2.5'' Auxiliary arm ''T'' clamp with one insulator 
(The auxiliary arm ''T'' clamrs onto 2.5'' auxiliary 
and with the butt-end of a 2,5'' pole ''pinned'' 
into the bottom, a lift arm is assembled) - 
(Auxiliary arm ''T'' 21/2'' clamp with one 
insulator) 

Ρcs 

18 4600007161 

Συνδετήρας βοηθητικού βραχίονα τεμ. 

 
C400-
0331 

2 2.5'' Support-pole stirrup (Rigid stirrup) - (Wire, 
tong stirrup21/2'' wire tong) 

Ρcs 

19 4600007240 

Ακόντιο συγκρατήσεως αγωγών 2 1/2΄΄Χ 8΄ χ 2 
(διμερές) 

τεμ. 
743/83 
§ 2.2.1 

Η4647-16 1 
Conductor support pole(spiced) 2.5'' x (8' x 2) 
with bag - (Wire tong 16' x 21/2'', with bag) 

Ρcs 

20 4600007483 

Ακόντιο με κύλινδρο ολισθήσεως αγωγών 1 
1/4΄΄Χ 4΄ 

τεμ. 
743/83 
§ 2.2.5 

Η4714-4 1 
Roller 'link pole 1.25'' x 4' with bag – (Roller link 
stick 1 1/4'' x 4'  with bag) 

Ρcs 

21 4600008025 

Κάλυμμα μονωτικό στύλου 24΄΄ τεμ. 

 M4937-2 2 9''diameter pole cover 24'' long - (24'' pole 
cover) 

Ρcs 

22 4600008037 

Κάλυμμα μονωτικό στύλου 72΄΄ τεμ. 

 M4937-6 2 9''diameter pole cover 72'' long - (72'' pole 
cover) 

Ρcs 

23 4600008050 
Κρεμάστρα μονωτική ακροδεκτών τεμ. 743/83 

§ 
11.2.6 

 2 1.25''x 15'' insulating - (Insulated hanger) 
Ρcs 

24 4600008153 

Βούρτσα καθαρισμού αγωγών τεμ. 
743/83 
§ 3.1.5 

M4455-92 1 Conductor cleaning brush 1.25'' diam. Tube 
(Conductor brush with universal fitting) 

Ρcs 

25 4600008177 

Παλάγκο 1800 kg πλαστικό 2πλών-3πλών 

τροχαλιών με σχοινί 150΄ 
τεμ. 

743/83 
§ 9.1.3 

C400-925 1 Rope block (double and triple blocks with 150' of 
0,5'' polydacron rope) - (Double & triple 
insulated rope blocks3500 lbs with rope) 

Ρcs 

26 4600008463 

Κουβέρτα ελαστική πλαστική 36΄΄Χ 36΄΄Χ 
1/8΄΄ 

τεμ. 

743/83 
§ 4.2.2 

 1 Flexible cover (insulated blanket) 36'' x 36'' x 
1/8'' slotted with buttons – (Insulated blanket 
27 kv 36'' x36'' x1/8 slotted) 

Ρcs 

27 4600009844 

Ακόντιο γενικής χρήσης με άγκιστρο 10΄ χ 
1,25΄΄ 

τεμ. 743/83 
§ 2.1.2 

 1 

Hook pole 1,25'' x 10' with bag Ρcs 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

Στο παρόν Παράρτημα για κάθε υλικό προμηθείας Αναδόχου, όπως αυτά αναφέρονται 
με την πλήρη περιγραφή τους στο ΈΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του τεύχους του Τιμολογίου  (Αρ. 

Τιμ. Από 3001 έως 3389), αναγράφονται ο κωδικός του υλικού και έναντι αυτού οι 
αύξοντες αριθμοί των αντίστοιχων Προμηθευτών, κατά σειρά αναγραφής τους στον 
παρακάτω Πίνακα. Οι Προμηθευτές περιελήφθησαν στον Πίνακα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2 του Άρθρου 37 του παρόντος. Για όσους κωδικούς 
υλικών δε γίνεται αναφορά, η προμήθειά τους θα γίνεται από το γενικό εμπόριο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                                                                    

(ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ) 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΟΛΗ 

1 ΑΦΟΙ Δ. ΤΖΕΡΕΤΑ ΕΠΕ 210/5714846 210/5750832 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 65, ΓΚΙΩΝΑΣ 12 & 
ΛΕΥΚΤΡΩΝ 14 - Ν. ΣΕΠΟΛΙΑ - 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ       (Τ.Κ. 121 33) 

2 ΒΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 210/7640293 210/7640293 
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 56 -  ΑΘΗΝΑ             

(Τ.Κ. 162 31) 

3 ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ 
210/5590870 
210/5590759 

210/5590832  
210/5590891 

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
(Τ.Κ. 193 00)  

4 ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ 
22230/25125-

8 
22230/23081 

22230/23788 
ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ                                            

(Τ.Κ. 345 00) 

5 ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ  (ΔΕΓΑΪΤΗΣ)  
210-7719177 
210-3423380 

210/7717070 
ΛΙΒΥΗΣ 2 - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                

(Τ.Κ. 157 71) 

6 ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 
22620/32693-

4 
22620/32813 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ                                                 
(Τ.Κ. 320 11) 

7 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
210-6861111  
210-6787900 

210-6787499 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4  ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  

ΜΑΡΟΥΣΙ 115 27 

8 ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ 210/4134710 210/4220497 
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ  14 ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                         

(Τ.Κ. 182 33) 

9 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                                                        

(ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΤΕ) 
210/5325207 210/5325211-2 

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 222 ΧΑΙΔΑΡΙ                           
(Τ.Κ.  124 61) 

10 ΓΙΑΝΝΙΔΗ  ΑΦΟΙ 210-5589400 210-5597859 
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ            

Τ.Θ.139          ΤΚ 19300 

11 ΔΑΜΠ ΕΠΕ 
210-5135454   
210-5130850 

210/5130810 
ΦΑΩΝΟΣ 57  ΑΘΗΝΑ                                                                  

(Τ.Κ. 104 42) 

12 
ΔΙΓΕΝΗΣΑΒΕΕ (MAANSHAN DINGTAI 

RARE EARTH & NEW MΑTERIALS Co., 
Ltd., ΚΙΝΑ) 

22620 58878 
& 58713 

  
62ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 

Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 320 09 

13 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΔΟΥΚΑΣ ΕΠΕ (SICAME 

Γαλλίας) 
210 3821648 210 3832968 Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα 
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14 
ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ                                                          

ΠΑΝ.Δ.ΔΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ  
2105559483 2105559486 

ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ  ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
ΤΚ 19600 

15 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 
210/4898322 210/4898398 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 252 - ΤΑΥΡΟΣ                               
(Τ.Κ. 177 78)  

15 ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.   210 5781270 Λουίζης Ριανκούρ 64   
115 23  Αθήνα 

16 
ΕΡΓΩΝ ΑΕ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Ζhejiang Tianhong 
Electric Power Fitting Co Ltd ,Κίνας) 

210 6774186   
Εθνικής Αντιστάσεως 65 Β, Χαλάνδρι Τ.Κ. 

152 31 

17 ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ABEE  22210/43602 22210/42611 
ΜΑΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                           
(Τ.Θ 8   Τ.Κ.  341 00) 

18 ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ 210/6205238 210-6203656 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30 - ΚΗΦΙΣΙΑ                                                

(Τ.Κ. 145 61) 

19 Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ     Γραβιάς 56 & Θερμοπυλών, Πειραιάς 

20  ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν Α.Ε. 210 4220581   
Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, Πειραιάς, 

Τ.Κ. 185 45 

21 ΝΕΧΑNS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2111207783 2111207729 Λεωφ. Μεσογείων 15                     
115 26  Αθήνα 

22 Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 
210/4171323 
210/4126527 

210/4126034 
ΒΑΚΧΟΥ 5    ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                             

(Τ.Κ. 185 45) 

23 ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ - ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΣ 27510/67535 27510/25213 
ΠΥΡΓΕΛΑ ΑΡΓΟΥΣ                                                

(Τ.Κ. 212 00) 

24 ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ 210/6152000 210/6196002 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 14 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Τ.Κ. 15124) 

25 ΡΩΙΜΠΑΣ Α. Κ. & ΣΙΑ ΕΕ 
22310/47011  
6944367143 

22310/47013 
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ                                                            

3η ΟΔΟΣ   Τ.Κ.35100 

26 ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 210/5717382 210/5773320 
ΣΟΥΡΗ 22                                              

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ.121 31) 

27 ΤΑΣΣΗΣ Ε. & Κ.  Ο.Ε. 210/3465754  210/3460949 
ΔΗΜΑΡΑΚΗ 7 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ                                

(Τ.Κ. 118 55) 

28 ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ 210 2835760 210 2853807 
10 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

29 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ 210/9712355 210-9701518 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 50 Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 163 46) 

30 ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ 
22610/33639 
22610/33638 

22610/33749 
3ο χλμ. ΟΔΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                       
(Τ.Κ. 323 00) 

31 ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 2341075651-4 2341071734 
10ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ         

Τ.Κ. 61100 

32 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  210 3451429   Κορυτσάς 3, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 177 78, 
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33 ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 210/9415222 210/9415271 
ΑΘΗΝΑΣ 17 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ             

(Τ.Κ. 176 73) 

34 
KSE Electricals Pvt Ltd 

(αντίκλητοςΕΝΕΡΤΑ SA) 
210 5777446 210 5781270 Σουρή 17, 121 31 Περιστέρι Αττικής 

35 
ΜΑB INTERNATIONAL SERVICES 

(Janngdu Kaida Electric Forging Factory, 
Κίνας) 

210 3476158 210 3425595 Σπ. Πάτση 71, 118 55 Αθήνα 

36 
FULGOR - ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚ. 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 
210/6852100-

11 
210/6852112   
210-6852112 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33     
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 

37 RIVIMETAL - ΑΘ.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 
22990/22653-

4 
22990/40073 

23η επαρχιακή οδός ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Τ.Θ 28 Τ.Κ. 190 03) 
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Προμηθευτές 

1 3001 4010000227 * 

Βραχίονας χαλύβδινος τέρματος γαλβανισμένος 
σχήματος Π 100Χ50Χ06 2400 mm τύπου Β 
προδιαγραφής EΚ.01.12   6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

2 3002 4010000290 * 

Εντατήρας χαλύβδινων βραχιόνων τέρματος 
χαλύβδινος τύπου 1/1 προδιαγραφής ΕΚ.01.12  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

3 3003 4010000380 * 

Βραχίονας χαλύβδινος ευθυγραμμίας γαλβανι-
σμένος σχήματος L 100Χ075Χ09 2400 mm, 
προδιαγραφής ΕΚ.01.97  

6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                         
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

4 3004 4020000417 * 

Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 
3,20Χ0,14 προδιαγραφής GR-141   5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

  

5 3005 4020000429 * 

Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 
3,20Χ0,16 προδιαγραφής GR-141  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

6 3006 4020000430 * 

Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 
3,20Χ0,20 προδιαγραφής GR-141    5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ         
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

  

7 3007 4100001779   

Σύρμα προσδέσεως αγωγών εκ Cu διαμέτρου 4 
mm προδιαγραφής  ΤΠ 119 3 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ             
FULGOR AE 

    

8 3008 4100001809   

Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ AL διαμέτρου 4 
mm προδιαγραφής  ΤΠ 119  4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                       
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ                           

ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ 

FULGOR AE   

9 3009 4100001846   

Ταινία προσδέσεως αγωγών εξ AL 7,6Χ1,3 
προδιαγραφής ΤΠ 119   4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                       
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ                           
ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ 

FULGOR AE   
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Προμηθευτές 

10 3010 4100003016   

Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ AL διαμέτρου 7 
mm προδιαγραφής Τ.Π. 119  4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                       
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ                           
ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ 

FULGOR AE   

11 3011 

41200000051 
41200000059 

4120000833 
4120000845 
4120000857 
4120000869 
4120000870 
4120000894 

  

Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 
Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ10 mm2 πολύκλωνο (ΚΥ   
412000051 μπλε, 412000059 κίτρινο-πράσινο,   

412000833 καστανόχρουν, 412000845 κίτρινο, 
412000857 κόκκινο, 412000869 κυανούν, 
412000870 μαύρο,  412000894 στακτόχρουν) 

4 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ                        
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ              

FULGOR AE   

19 3012 

4120000900 
4120000912 
4120000924 
4120000948 

4120000961 

  

Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 
Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ16 mm2 πολύκλωνο (ΚΥ 
412000900 καστανόχρουν, 412000912 κίτρινο, 
412000924 κόκκινο, 412000948 μαύρο, 412000961 

στακτόχρουν) 

4 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ                        
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ              

FULGOR AE   

24 3013 

4120000973 
4120000985 
4120000997 
4120001000 
4120001011 
4120001035 

  

Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 
Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ25 mm2 πολύκλωνο (ΚΥ 
412000973 καστανόχρουν, 412000985 κίτρινο, 
412000997 κόκκινο,  412001000 κυανούν, 
412001011 μαύρο, 412001035 στακτόχρουν) 

4 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ                        
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ              

FULGOR AE   

30 3014 

4120000444 

4120002600 
4120002611 
4120002623 

  

Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 
Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ1,5 mm2 μονόκλωνο 
διαφόρων χρωμάτων (ΚΥ 412000444 καφέ, 
412002600 κυανούν, 412002611 μαύρο,412002623 
στακτόχρουν). 

4 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ                        
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ              

FULGOR AE   

34 3015 4300001541 * 

Αντηρίδα βραχίονα προεκτάσεως χαλύβδινη 
γαλβανισμένη 40Χ40Χ2148 προδιαγραφής 
ΕΚ.02.77  

5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 
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Προμηθευτές 

35 3016 4300001565 * 

Αντηρίδα πεπλατυσμένη χαλύβδινη γαλβανισμένη 
6Χ35Χ744 προδιαγραφής ΕΚ.02.76  

7 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ       

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ 
ΑΕ 

36 3017 4300001577 * 

Αντηρίδα πεπλατυσμένη χαλύβδινη γαλβανισμένη 
6Χ35Χ818 

7 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ       

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ 
ΑΕ 

37 3018 4300001991 * 

Ράβδος γειώσεως χαλύβδινη 0,02Χ2,5 m 
προδιαγραφής  GR 96  

6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

38 3019 4300002030 * 

Σφιγκτήρας ράβδου γειώσεως χαλύβδινος 
προδιαγραφής     GR 96 

7 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ                            
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                         
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                 

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ 
ΑΕ 

39 3020 4300002181   

Δίχαλο συνδέσεως χαλύβδινο (Ναυτικό κλειδί), 
προδιαγραφής GR 170  

6 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

  

40 3021 4300002200   

Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4Χ40-
12  2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ     

    

41 3022 4300002211   

Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4Χ40-
5 (ενισχυμένου τύπου) 3 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ            
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ   

    

42 3023 4300002223 * 

Δοκός ικριώματος  Μ/Σ γαλβανισμένη Π100Χ50Χ6 

μήκους 2,70 m  προδιαγραφής GR-115 6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

43 3024 4300002235 * 

Δοκός ικριώματος  Μ/Σ  χαλύβδινη L 70Χ70Χ6 
μήκους 0,46 m προδιαγραφής GR-115 6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  



4 
 

Α
/Α

 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

Κωδικός 
 

Περιγραφή 

Π
λ
ή
θ
ο
ς
 Ε

ν
ε
ρ
γ
ώ

ν
 

Π
ρ
ο
μ
η
θ
ε
υ
τ
ώ

ν
 

Προμηθευτές 

44 3025 4300002454 * 

Δοκός στηρίξεως παροχής χαλύβδινη γαλβανι-
σμένη L 50Χ50Χ6 μήκους 0,60 m προδιαγραφής 
GR-230 

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                           

45 3026 4300002557 * 

Έλασμα επιμηκύνσεως μονωτήρων ΧΤ 
γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74A  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                         
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

46 3027 4300002582 * 

Έλασμα προσδέσεως επιτόνου χαλύβδινο 
προδιαγραφής GR-85 6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

47 3028 4300002636   

Έλασμα στηρίξεως καλωδίων ΧΤ γαλβανισμένο 
προδιαγραφής GR-312 6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ                                                
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

  

48 3029 4300003069   

Εξέδρα στηρίξεως ασφαλειοαποζευκτών εναερίων 
Υ/Σ Διανομής προδιαγραφής GR-320 5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

49 3030 4300004955 
*
* 

Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 2,50Χ35 
πεπλατυσμένης κεφαλής ) 3 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

50 3031 4300004979 
*
* 

Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 4,0Χ50 
πεπλατυσμένης κεφαλής ) 3 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                      
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ 

    

51 3032 4300005327   

Κοχλίας άνευ περικοχλίου, τετράγωνος χαλύ-
βδινος, γαλβανισμένος 20Χ035 προδιαγραφής GR-
117 

1 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ     

52 3033 4300005935   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 

γαλβανισμένος 10Χ150) 2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

53 3034 4300006034   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ030 Προδιαγραφής GR-117 2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            
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54 3035 4300006046   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ040 3 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ               
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ 

    

55 3036 4300006060   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ050 2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

56 3037 4300006083   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ120 2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

57 3038 4300006095   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ130 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ   

58 3039 4300006101   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ150) 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ     

59 3040 4300006137   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ200  3 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

60 3041 4300006162   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 

γαλβανισμένος 16Χ250  4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ     

61 3042 4300006186   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ300  4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ     

62 3043 4300006198   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ350 3 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

63 3044 4300006204   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 16Χ400 ( 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ     
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64 3045 4300006228   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ035  2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

65 3046 4300006241   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ045 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ     

66 3047 4300006253   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ100 2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

67 3048 4300006265   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ110  2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

68 3049 4300006289   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ170  2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

69 3050 4300006290   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ190   2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

70 3051 4300006307   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ210 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ    

71 3052 4300006319   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 

γαλβανισμένος 20Χ250   4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ    

72 3053 4300006320   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ300 4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ    

73 3054 4300006332   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ350  4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ    
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74 3055 4300006344   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ450 3 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

75 3056 4300006356   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ500     2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

76 3057 4300006368   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ550     3 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

77 3058 4300006370   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ650   2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

78 3059 4300006381   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ700    2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

79 3060 4300006393   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 20Χ750    2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

80 3061 4300006400   

Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος 

γαλβανισμένος 20Χ850  2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

81 3062 4300006575   
Μολυβδοτής παροχών (Μολυβδότακος) 

1 
ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ     

82 3063 4300006630 
*
* 

Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος 
γαλβανισμένος για κοχλία Φ16 οπής 18,3 
προδιαγραφής DIN-127  

4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

83 3064 4300006642 
*

* 

Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος 

γαλβανισμένος για κοχλία Φ20 οπής 23  4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           
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84 3065 4300006824   

Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος πάχους 4 οπής 18 ΕΞ Φ 50 προδιαγραφής 
GR-136) 

5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                   

  

85 3066 4300006861 * 

Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος πάχους 05 οπής 22  0,60Χ0,60 επίπεδος 

προδιαγραφής GR-136  
5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                    

  

86 3067 4300006885 * 

Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος πάχους 07 οπής 22 100Χ100 καμπύλος 
προδιαγραφής GR-136  

5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                      

  

87 3068 4300006952   

Πείρος για στήριγμα διχαλωτό μονωτήρα Χ.Τ. 
χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74Α  5 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

88 3069 4300006988   

Περικόχλιο 20 mm με κρίκο προσδέσεως 
προδιαγραφής (GR-84),  ΕΚ 03.89/18-5-98  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                         
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

89 3070 4300007075   

Περικόχλιο με άγκιστρο χαλύβδινο προδιαγραφής 
GR-168  

8 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                               
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ                    

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                   

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                              

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ                      

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ 
ΑΕ 

90 3071 4300007099   
Περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινο γαλβανισμένο 
16 mm προδιαγραφής GR-117  2 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ            

    

91 3072 4300007105   

Περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινο γαλβανισμένο 
20 mm προδιαγραφής GR-117  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

92 3073 4300007233 * 

Περιλαίμιο πολλαπλής στηρίξεως χαλύβδινο 

γαλβανισμένο εναέριου Υ/Σ Φ 400 προδιαγραφής 
GR-314  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

93 3074 4300007245 * 

Περιλαίμιο πολλαπλής στηρίξεως χαλύβδινο 
γαλβανισμένο εναέριου Υ/Σ Φ 424 προδιαγραφής 
GR-314  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     
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Προμηθευτές 

94 3075 4300007324 * 

Περιλαίμιο στηρίξεως Μ/Σ επί στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ 348 
τύπου 2 προδιαγραφής GR 210  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

95 3076 4300007348 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 

148 προδιαγραφής GR 242  
4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

96 3077 4300007361 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 
187 προδιαγραφής GR 242 

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

97 3078 4300007373 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 
210 προδιαγραφής GR 242   

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

98 3079 4300007385 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 

σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 
235 προδιαγραφής GR 242   

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

99 3080 4300007397 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυρο-
δέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 295 
προδιαγραφής GR 242  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

100 3081 4300007403 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 
330 προδιαγραφής GR 242  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

101 3082 4300007415 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 

370 προδιαγραφής GR 242   
4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     

102 3083 4300007427 * 

Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου 
σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 

415 προδιαγραφής GR 242  
4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ     



10 
 

Α
/Α

 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

Κωδικός 
 

Περιγραφή 

Π
λ
ή
θ
ο
ς
 Ε

ν
ε
ρ
γ
ώ

ν
 

Π
ρ
ο
μ
η
θ
ε
υ
τ
ώ

ν
 

Προμηθευτές 

103 3084 4300007737   

Περόνη ασφαλείας ορειχάλκινη πείρων στηριγ-
μάτων μονωτήρων Χ.Τ. προδιαγραφής GR-74 Α  4 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

104 3085 4300007877 * 

Πλαίσιο προεξέχον 0,50 m χαλύβδινο γαλβανι-
σμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30  Προδιαγραφής GR 81  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

105 3086 4300007919 * 

Πλαίσιο προεξέχον 0,75 m χαλύβδινο γαλβανι-
σμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30  Προδιαγραφής GR 81  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

106 3087 4300007970 * 

Πλαίσιο προεξέχον 1,00 m χαλύβδινο γαλβανι-
σμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30  Προδιαγραφής GR 81  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

107 3088 4300008018 * 

Πλαίσιο προεξέχον 1, 25 m χαλύβδινο γαλβανι-
σμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30  Προδιαγραφής GR 81  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

108 3089 4300008031 * 

Πλαίσιο προεξέχον 1,50 m χαλύβδινο γαλβανι-
σμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30   προδιαγραφής GR 81  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

109 3090 4300008079   

Πλάκα κατανομής φορτίου οπής 21 χαλύβδινη 
γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-146  4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                            

110 3091 4300008134 * 

Προέκταση κορυφής ξύλινου στύλου. Πλαίσιο 
χαλύβδινο, γαλβανισμένο Προδιαγραφής GR 147  5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

111 3092 4300008158 * 
Προέκταση πλαισίων Χ.Τ. για τοποθέτηση 
αγωγών, προδιαγραφής GR 81Α  4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ      

112 3093 4300008171 * 

Προφυλακτήρας αγωγού γείωσης ΧΤ μήκους 1,25 
m χαλύβδινος γαλβανισμένος  προδιαγραφής GR-
125   

6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 
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Προμηθευτές 

113 3094 4300008183 * 

Προφυλακτήρας επιτόνου μήκους 2,50 m πλήρης 
χαλύβδινος γαλβανισμένος Τ.Π ΕΚ-01.08/2.11.95  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

114 3095 4300008249 * 

Προφυλακτήρας υπογείων καλωδίων AL μεγάλο 
μέγεθος R 50 XT   προδιαγραφής GR-223   6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

115 3096 4300008250 * 

Προφυλακτήρας υπογείων καλωδίων AL, μικρό 
μέγεθος R 30 X.T.   προδιαγραφής GR-223  6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

116 3097 4300008304   

Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου  0,020Χ3 m χαλύ-
βδινη γαλβανισμένη   προδιαγραφής GR-75   6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        

ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

117 3098 4300008328   

Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου  0,024Χ1,3 m  
βράχου χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής 
GR-75  

6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

118 3099 4300008330   

Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,024Χ3 m 
χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75   6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                        
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

119 3100 4300008341   

Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,027Χ3 m 

χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75    5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

  

120 3101 4300008547   

Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 1 
χαλύβδινο γαλβανισμένο 12Χ100 mm προδια-
γραφής GR-121   

5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

  

121 3102 4300008559   

Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 2 
χαλύβδινο γαλβανισμένο  24Χ200 mm  προδια-

γραφής GR-121   
5 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

  

122 3103 
4300008614 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ200 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              
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123 3104 
4300008626 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ250 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

124 3105 
4300008638 

4300007105 
  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ300 

προδιαγραφής GR-117  
5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

125 3106 
4300008640 

4300007105 
  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ350 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

126 3107 
4300008651 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ400 
προδιαγραφής GR-117  

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                                      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ             

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

127 3108 
4300008663 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 

περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ450 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

128 3109 
4300008675 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ500 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

129 3110 
4300008687 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ550 
προδιαγραφής GR-117  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

130 3111 
4300008699 
4300007105 

  

Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων 
περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ650 
προδιαγραφής GR-117  

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                                      
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ             

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

131 3112 4300009436   
Στήριγμα μονωτήρα Χ.Τ διχαλωτό χαλύβδινο 
γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74Α  5 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                      
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

  

132 3113 4300009527 * 

Στήριγμα ξύλινο καλωδίου Χ.Τ. Νο 1 Σχ-36161  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              
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Προμηθευτές 

133 3114 4300009539 * 

Στήριγμα ξύλινο καλωδίου Χ.Τ.  Νο 2   Σχ-36161   

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                     

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

134 3115 4300009710   

Στριφόνι 0,010Χ0,80 mm χαλύβδινο 
γαλβανισμένο προδιαγραφής  ΤΠ 64   4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                                      
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

135 3116 4300009722   

Στριφόνι 0,012Χ100 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο 
προδιαγραφής  ΤΠ 64  4 

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ                                      
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

136 3117 4300010815   
Σφιγκτήρας για ανοξείδωτη χαλύβδινη ταινία 
20Χ0,40 προδιαγραφής GR-42   2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ                             

    

137 3118 4300010906   

Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος για συρματόσχοινο διαμέτρου 5,6 τύπου Ε 
προδιαγραφής GR-113  

4 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ   

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

138 3119 4300010918   

Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος για συρματόσχοινο   διαμέτρου 7,8 τύπου 
Μ  

4 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ   

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

139 3120 4300010943   

Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανι-

σμένος για συρματόσχοινο  διαμέτρου 11,1 τύπου 
Β  

4 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ   

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                

140 3121 4300011182 * 
Ταινία αναρτήσεως καλωδίων εύκαμπτη πλεκτή 
από Cu αντοχής 180kp προδιαγραφής GR-130  2 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ   

    

141 3122 4300011194 * 
Ταινία αναρτήσεως καλωδίων εύκαμπτη πλεκτή 
από Cu αντοχής 360kp προδιαγραφής GR-130  2 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ   

    

142 3123 4300011224   

Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως 

καλωδίου μήκους 095 πάχους 0,40 προδια-
γραφής GR 163 

1 

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ     
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Προμηθευτές 

143 3124 4300011248   

Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως 
καλωδίου μήκους 115 πάχους 0,40  προδιαγρα-
φής GR 163  

1 

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ     

144 3125 4300011273   
Ταινία συσφίξεως ανοξείδωτη χαλύβδινη 20Χ0,40 
προδιαγραφής GR-42 ( 3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ                        

    

145 3126 4300014006 * 

Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό 
ξύλινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο 
προδιαγραφής GR-47Α τύπος 1Α  

3 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ    

    

146 3127 4300014018 * 

Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό 

ξύλινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο 
προδιαγραφής GR-47Α τύπος 1Β  

2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

147 3128 4300014020 * 

Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο 

γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47Α τύπος 4  3 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                    

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ    

    

148 3129 4300014031 * 

Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο 
γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47Α ενισχυμένο 
τύπος 2Α 

2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ  

    

149 3130 4300014043 * 

Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο 
γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47Α ενισχυμένο 
τύπος 2Β  

2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ  

    

150 3131 4300014468 * 
Πέδιλο στηρίξεως χιαστών ενισχυμένου φορέως 
προδιαγραφής GR-171  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

151 3132 4300015746   

Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως 
καλωδίου μήκους 310 πάχους 0,40 προδιαγραφής 

GR 163  
1 

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ     

152 3133 4300016519 * 

Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό 
χαλύβδινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο 

προδιαγραφής GR47Α τύπος 3Β   
2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              
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153 3134 4300017639 * 

Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις 
τυπ. RJ1A50 προδιαγραφής GR -264  2 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                           

    

154 3135 4300017676 * 

Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις 
τυπ. RJ1A95 προδιαγραφής GR -264  3 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                           

    

155 3136 4300017688 * 

Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις 
τυπ. RJ2Α150 προδιαγραφής GR-264  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  

FULGOR AE                  

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

156 3137 4300017860 * 

Πέλμα σιδερένιο τέρματος προδιαγραφής GR-185 ( 

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ          

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

  

157 3138 4300018218 * 

Αντηρίδα εκ σιδηρογωνιάς χαλύβδινη 
γαλβανισμένη 40Χ40Χ5 747 mm για χαλύβδινο 

βραχίονα προδιαγραφής ΕK.02.77  
4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                        

158 3139 4300018220 * 

Αντηρίδα εκ σιδηρογωνιάς χαλύβδινη 
γαλβανισμένη 40Χ40Χ5 821 mm για χαλύβδινο 
βραχίονα προδιαγραφής ΕK.02.77  

4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                        

159 3140 4300018231   

Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό 
χαλύβδινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο 

προδιαγραφής GR-47Α τύπος 3Α  
4 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                        

160 3141 4300018450 * 

Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανι-
σμένος πάχους 10 οπής 32 150Χ150 καμπύλος  
προδιαγραφής GR-136   

6 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ  

  

161 3142 4300018668   

Δακτύλιος αυλακωτός επιτόνου χαλύβδινος δια-

μέτρου ράβδου 20 ή 24 mm προδιαγραφής GR-82  5 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                            
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                   

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                         

  

162 3143 4300018670   

Δακτύλιος αυλακωτός επιτόνου χαλύβδινος 
διαμέτρου ράβδου 30 mm προδιαγραφής GR-82   2 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ            
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ  
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Προμηθευτές 

163 3144 4300020341   

Αντηρίδα βραχιόνων σωληνωτή εξωτερικής 
διαμέτρου 26,9 mm πάχους 2 mm και μήκους 820 
mm Προδιαγραφής  EK.02.77  

6 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                       
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ                   

  

164 3145 4300020377   

Αντηρίδα σωληνωτή εξωτερικής διαμέτρου 33,7 
mm., πάχους 2,2 mm  και μήκους 2235 mm για 
βραχίονα σε πρόβολο προδιαγραφής EK.02.77  

6 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                              
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ                   

  

165 3146 4320002937 * 

Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 1kV 
ευθύ κενό προδιαγραφής GR-271  2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                              

    

166 3147 4320002949   
Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 1kV 

πλήρες  προδιαγραφής GR-271  2 
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                              

    

167 3148 4320004739 * 

Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 
(εφαπτ. διακλαδώσεως τρίστομο) κενό 

προδιαγραφής    GR-271  
3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                  

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                              

    

168 3149 4320004843 * 

Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 
(διακλαδώσεως) Ταφ, κενό μικρού μεγέθους 
προδιαγραφής  SN-104 

2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                              

    

169 3150 4330003093   

Ηλεκτρική μονωτική μάζα Χ.Τ (τύπος ΙΙ) (πίσσα) 
προδιαγραφής GR-209  3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ                      

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                              

    

170 3151 4330003482 * 

Συνδετήρας συσφίξεως υπογείων καλωδίων 
διατομής καλωδίων 035-70 προδιαγραφής GR-
271 Σχ. 3/4      

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                             
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

    

171 3152 4330003500   

Μονωτική ταινία βαμβακερή εμποτισμένη 

πλατ.15-20Χ κιβ.  Χ.Τ.  3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                             
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

    

172 3153 4330003706 * 

Συνδετήρας συσφίξεως υπογείων καλωδίων 
διατομής καλωδίων 095-150 προδιαγραφής GR-
271 Σχ. 3/4    

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                             
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
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Προμηθευτές 

173 3154 4330003937 * 

Κάλυμμα ελαστικό συνδετήρα συσφίξεως 
υπογείων καλωδίων Ταφ προδιαγραφής GR-271  3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                             
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

    

174 3155 4350000393 * 

Προφυλακτήρας ΔΦ καλωδίων μήκους  0,50 m 
χαλύβδινος γαλβανισμένος προδιαγραφής GR-
125  

5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                                   
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

175 3156 4350000459   

Σωλήνας ΔΦ προστασίας καλωδίων ¾ ins 
χαλύβδινος 1,00 m S235JR πάχους 2 mm 

προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10219 01 και 02 και ΕΛΟΤ 
EN 10240   

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

176 3157 4540001345 
*
* 

Ξυλόβιδα στερεώσεως πλαστικών κιβωτίων 

μετρητών χαλύβδινη γαλβανισμένη 22Χ35   1 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                          

177 3158 8220002766 
*
* 

Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα 
χαλύβδινο των 16  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

178 3159 8220002778 
*
* 

Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα 
χαλύβδινο των  21  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

179 3160 8220002780 
*
* 

Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα 
χαλύβδινο των 29  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

180 3161 8220002791 
*
* 

Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα 
χαλύβδινο των 2 ins 5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

181 3162 8220002808 
*
* 

Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα 
χαλύβδινο των 36  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

182 3163 8220003266 
*

* 

Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου 
σωλήνα τύπου Ωμέγα των 16  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       
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Προμηθευτές 

183 3164 8220003280 
*

* 

Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου 
σωλήνα τύπου Ωμέγα των 21  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

184 3165 8220003308 
*
* 

Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου 
σωλήνα τύπου Ωμέγα των 29  5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

185 3166 8220003310 
*
* 

Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου 
σωλήνα τύπου Ωμέγα των 36 5 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                          

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                       

  

186 3167 8220004659 
*
* 

Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά 
κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 16 προδιαγραφής 
IEC 60981 (16Η) 

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                         

    

187 3168 8220004660 
*
* 

Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά 
κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 21 προδιαγραφής 

IEC 60981 (21Η)     
3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                         

    

188 3169 8220004672 
*
* 

Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά 
κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 29 προδιαγραφής 

IEC 60981 (27Η) 
3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                         

    

189 3170 8220004684 
*
* 

Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά 
κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 36 
προδιαγραφής IEC 60981 (35Η)  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                                         

    

190 3171 ΣΜ-2   
Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 ins και 
πάχους S=3,65 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1. 

  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

191 3172 ΣΜ-2,5   

Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 1/2 ins 

και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1 . 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

192 3173 ΣΜ-3   

Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=3 ins και 
πάχους S=4,05 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1 . 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     
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Προμηθευτές 

193 3174 ΣΜ-4   

Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=4 ins και 
πάχους S=4,50 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1 .  

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

194 3175 ΣΜ-5   

Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=5 ins και 
πάχους S=4,50 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

195 3176 ΣΜ-6   

Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=6 ins και 
πάχους S=5,00 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255+Α1 . 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

196 3177 ΣΓ-2   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 
ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240 . 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

197 3178 ΣΓ-2,5   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 
1/2 ins και πάχους  S=3,65 mm προδιαγραφών 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

198 3179 ΣΓ-3   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=3 
ins και πάχους S=4,05 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

199 3180 4300011169   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=4 
ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

200 3181 ΣΓ-5   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=5 
ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     
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Προμηθευτές 

201 3182 ΣΓ-6   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=6 
ins και πάχους S=5,00 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

202 3183 Σ-PVC3   

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής 
διαμέτρ.110 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 
3,2 mm.            

προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -2.           

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

203 3184 Σ-PVC4   

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής 
διαμέτρ.160 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 

3,2 mmπροδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 &2  
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

204 3185 Σ-SPIR3   

Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=100 mm 
και S=5,6  mm.  1 

ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ     

205 3186 Σ-SPIR4   
Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=150 mm 

και S=7,3 mm.  1 
ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ     

206 3187 Σ-HDPE160   

Πλαστικός σωλήνας HDPEΦ160 10atm, 
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ – 12201-2, μαύρου 

χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΚΑΛΩΔΙΑ 
20.000V» ή ΚΑΛΩΔΙΑ 400V». 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

207 3188 ΧΣ-193/5,6   

Χαλυβδοσωλήνας πάχους 5,6 mm, εξωτερικής 

διαμέτρου 193,7 mm  προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10216-1/ S235JR. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

208 3189 ΧΣ-193/10   

Χαλυβδοσωλήνας πάχους 10 mm, εξωτερικής 
διαμέτρου 193,7 mm  προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 

10216-1/ S235JR. 
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

209 3190 ΧΣ- 219/6,3   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 
ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240 . 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     
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Προμηθευτές 

210 3191 ΧΣ-219/10   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 
1/2 ins και πάχους  S=3,65 mm προδιαγραφών 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

211 3192 ΧΣ-273/6,3   
Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=3 
ins και πάχους S=4,05 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

212 3193 ΧΣ-273/10   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=4 

ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240  

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

213 3194 ΠΠΣ-50   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=5 

ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

214 3195 ΠΠΣ-3Χ50   

Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=6 
ins και πάχους S=5,00 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10255+Α1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. 
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

215 3196 Σ-160ΣΠΙΡ   

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής 
διαμέτρ.110 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 
3,2 mm.            
προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -2.       

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

216 3197 Σ-250   

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής 
διαμέτρ.160 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 
3,2 mmπροδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -
2.       

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

217 3198 Σ-400   

Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=100 mm 
και S=5,6  mm. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

218 3199 ΠΣ-ΚΟΙ   

Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=150 mm 
και S=7,3 mm.   

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     
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Προμηθευτές 

219 3200 
ΦΡ-

ΠΡ145X100 
  

Πλαστικός σωλήνας HDPEΦ160 10atm, 
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ – 12201-2, μαύρου 
χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΚΑΛΩΔΙΑ 
20.000V» ή ΚΑΛΩΔΙΑ 400V». 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

220 3201 
ΚΛ-

ΦΡ145X100 
  

Χαλυβδοσωλήνας πάχους 5,6 mm, εξωτερικής 
διαμέτρου 193,7 mm  προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 
10216-1/ S235JR. 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

221 3202 
ΦΡ-

ΠΡ220Χ170 
  

Χαλυβδοσωλήνας πάχους 10 mm, εξωτερικής 
διαμέτρου 193,7 mm  προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 

10216-1/ S235JR. 
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

222 3203 
ΚΛ-

ΦΡ220X170 
  

Κάλυμμα φρεατίου 220 cm Χ 170 cm σύμφωνα 

με την ΤΠ5   
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

223 3204 ΣΧ-ΚΟΙ   

Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη εν θερμώ 

λαμαρίνα πάχους 1,5 mm σχήματος Π 

διαστάσεων 60Χ100Χ60 mm. 
  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

224 3205 Σ-HDPE 450   

Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ450 10atm 
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ-12201-2, μαύρου 
χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ 
ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000 V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V» 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

225 3206 Σ-HDPE 160.6   

Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ160 6atm 
προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ-12201-2, μαύρου 
χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ 
ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000 V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V» 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

226 3207 Σ-HDPE 63   

Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ63  6atm 

προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ-12201-2, μαύρου 
χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ 
ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V» 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     
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Προμηθευτές 

227 3211 

4110000151 
4110000163 

4110000175 
4110000187 

* 

Καλώδιο ΧΤ 001 kVCu 2,5 mm2  μονόκλωνο  
Προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.93 (ΚΥ 4110000151 
μαύρο, 4110000163 μπλε,  4110000175 πράσινο, 
4110000187 γκρι) 

6 

FULGOR AE                        
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ                
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                   

ΔΑΜΠ ΕΠΕ                               
ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ                      
ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ 

  

231 3212 4110003190 * 

Καλώδιο ΧΤ 001 kVCu 1Χ25 mm2 πολύκλωνο 
Προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.93 (ΚΥ 
4110003190 σταχτί ) 

3 

FULGOR AE                        
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ                     
ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ                       

    

232 3213 4300008560   

Στέλεχος διχαλωτό με περικόχλιο και παράκυκλο 

χαλύβδινο γαλβανισμένο 12x140 mm σύμφωνα 
με τον τύπο Ι της Προδιαγραφής GR-
138/12.12.70  

2 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                    

    

233 3214 4300008857   

Στέλεχος κοχλιωτό σχήματος U στερέωσης 
στυλίσκων παροχών 50 mm 2” με δύο 
περικόχλια και δύο παράκυκλους ασφαλείας 
σύμφωνα με τον τύπο Ι του σχεδίου GR-139 1/1 

της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83  

3 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                   
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

    

234 3215 4300008894   

Διάταξη στήριξης 3 ακροκιβωτίων καλωδίων 20 

kV με μόνωση X-LPE, σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-318/27.12.85  

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

235 3216 4300009825   

Στυλίσκος παροχών σωληνωτός 2” X 2500 
mmχαλύβδινος γαλβανισμένος σύμφωνα με τον 
τύπο Ι της Προδιαγραφής  GR-139/01.07.83 
(σχέδιο GR-139 1/1 01.07.83)  

3 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                   
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

    

236 3217 4300009904   

Κοχλιοσυνδετήρας γείωσης ορειχάλκινος 
επικασσιτερωμένος χωρίς περικόχλια σύμφωνα 

με τον τύπο «Β» της Προδιαγραφής GR-
256/12.04.84 και το συνημμένο σ’ αυτήν  σχέδιο 
GR-256 1/1  

6 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                        

ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ 

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ            
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Προμηθευτές 

237 3218 4300010347   

Κοχλιοσυνδετήρας γειώσεως ορειχάλκινος 
επικασσιτερωμένος με  περικόχλια σύμφωνα με 
τον τύπο «Α» της Προδιαγραφής GR-
256/12.04.84 και το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο 

GR-256 1/1  

7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                      
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          
ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ            

238 3219 4300010438   

Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλ-
ληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 16 
mm2 σύμφωνα με το είδος 2 της Προδιαγραφής   

GR-88/07.09.83  
7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                         
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 

ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          
ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ            

239 3220 4300010440   

Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλ-
ληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 35 

mm2  σύμφωνα με το είδος 3 της Προδιαγραφής   
GR-88/07.09.83  

7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                         

ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          
ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ            

240 3221 4300010451   

Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλ-

ληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 50 
mm2  σύμφωνα με το είδος 4 της Προδιαγραφής   
GR-88/07.09.83  

7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         

ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                        
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 

ΑΕ            

241 3222 4300010463   

Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλ-
ληλος για τη σύσφιγξη αγωγών χαλκού διατομής 
70 mm2  σύμφωνα με το είδος 5 της 
Προδιαγραφής   GR-88/07.09.83  

7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                          
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          
ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ            

242 3223 4300011455 * 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση 
αγωγών Cu διατομής 16 mm2  σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το 

συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α19367, 
αναθεώρηση 10.02.65  και το συμπλήρωμα Νο 

1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    



25 
 

Α
/Α

 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

Κωδικός 
 

Περιγραφή 

Π
λ
ή
θ
ο
ς
 Ε

ν
ε
ρ
γ
ώ

ν
 

Π
ρ
ο
μ
η
θ
ε
υ
τ
ώ

ν
 

Προμηθευτές 

243 3224 4300011467 * 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση 
αγωγών Cu διατομής 35 mm2  σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το 
συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α-19367/10.02.65  

και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

244 3225 4300011479 * 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση 
αγωγών Cu διατομής 50 mm2  σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή  GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το 
συνημμένο σ’ αυτήν  σχέδιο Α-19367/10.02.65  

και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

245 3226 4300011492 * 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών 
ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm2 σύμφωνα 
με την Προδιαγραφή  GR-172, αναθεώρηση 
21.01.65, το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α-
19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 

1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

246 3227 4300011509 * 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών 
ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 35 mm2 σύμφωνα 
με την Προδιαγραφή  GR-172, αναθεώρηση 
21.01.65, το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α-
19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 

1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

247 3228 4300011522 * 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών 
AL ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm2  σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 
21.01.65, το συνημμένο σ’ αυτήν  σχέδιο Α-

19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 
1/10.06.86   

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

248 3229 4300011534 * 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών 
AL ισοδύναμης διατομής Cu  35 mm2 σύμφωνα με  
την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 
21.01.65, το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α-

19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 
1/10.06.86   

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  
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Προμηθευτές 

249 3230 4300011546 * 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών 
AL ισοδύναμης διατομής Cu 50 mm2 σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 
21.01.65, το συνημμένο σ’ αυτήν σχέδιο Α-

19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 
1/10.06.86  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

250 3231 4300016271   

Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος 
για τη σύσφιγξη αγωγών διατομής 95 mm2 
σύμφωνα με το είδος 6 της Προδιαγραφής  GR-

88/07.09.83  
7 

RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ         
ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ                             
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 

ΑΒΕΕ 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                          
ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                           
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ 
ΑΕ            

251 3232 4300016623 * 

Συνδετήρας (χιτώνιο) βαθειάς συμπίεσης για 
σύνδεση αγωγών  διατομής 150AL/95Cu  κλπ 

σύμφωνα με το είδος 6  της Προδιαγραφής GR-
264/16.12.77  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

252 3233 4300017597 * 

Ακροδέκτης  από  AL  βαθειάς   συμπίεσης,    για  

αγωγούς  AL 70 mm2  καλωδίων  τύπου, C1A70  
με  οπή πέλματος  12,5 mm σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα Νο 
1/20.11.85   

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                       
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                    

    

253 3234 4300017603 * 

Ακροδέκτης από AL βαθειάς συμπίεσης, για  
αγωγούς AL μονωμένων καλωδίων, τύπου C1A95 με 

οπή πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα Νο 
1/20.11.85  

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                         

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

254 3235 4300017615 * 

Ακροδέκτης  από AL βαθειάς  συμπίεσης, για  
αγωγούς  AL 150 mm2   καλωδίων, τύπου 

C2A150 με οπή πέλματος  12,5 mm  σύμφωνα με 

την Προδιαγραφή  GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα 
Νο 1/20.11.85  

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                         

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

255 3236 4300017720   

Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για  
αγωγούς Cu διατομής 150 mm2 Προδιαγραφής 
GR-272/03.02.82 

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  
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Προμηθευτές 

256 3237 4300017731   

Ακροδέκτης από Cu  εξαγωνικής συμπίεσης, για  
αγωγούς Cu διατομής 16 mm2 Προδιαγραφής GR-
272/03.02.82  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

257 3238 4300017743   

Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για 
αγωγούς Cu διατομής 25 mm2 Προδιαγραφής GR-
272/03.02.82  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

258 3239 4300017755   

Ακροδέκτης  από  Cu  εξαγωνικής  συμπίεσης,  για  
αγωγούς  Cu 35 mm2 Προδιαγραφής GR-

272/03.02.82   
3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

259 3240 4300017767   

Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για  
αγωγούς  Cu 50 mm2 Προδιαγραφής GR-
272/03.02.82  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

260 3241 4300017779   

Ακροδέκτης   από  Cu  εξαγωνικής συμπίεσης,  για  

αγωγούς Cu 95 mm2 Προδιαγραφής GR-
272/03.02.82  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

261 3242 4300017792   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για συνδέσεις 
αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων ΑΑΑC 54,6 
Προδιαγραφής GR-272/03.02.82  

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

262 3243 4300017809   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης ΑΑΑC 54,6 - Cu 50 
Προδιαγραφής  GR-272/03.02.82  3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

    

263 3244 4300017822   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις 
αγωγών  συνεστραμμένων καλωδίων AL-25 

Προδιαγραφής GR-272/03.02.82  
4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

264 3245 4300017858   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις 
αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AL-70 
σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-272/03.02.82  
( 4300017858) 

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                                                  

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           
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Προμηθευτές 

265 3246 4300018486   

Έλασμα  στήριξης  στυλίσκων  παροχών από λάμα 
50x10 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 
Προδιαγραφής GR-139/01.07.83 (Σχέδιο GR-139 
1/1 01.07.83)  

2 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ    

    

266 3247 4300018498   

Στέλεχος κοχλιωτό σχήματος U στερέωσης 
στυλίσκων παροχών  3’’ με δύο περικόχλια και 
δύο παράκυκλους ασφαλείας σύμφωνα με τον 

τύπο ΙΙ του σχεδίου GR-139 1/1  της 
Προδιαγραφής GR-139/01.07.83  

2 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ    

    

267 3248 4300018504   

Στυλίσκος παροχών σωληνωτός 3’’ Χ 4750 
mmχαλύβδινος γαλβανισμένος σύμφωνα με τον 
τύπο ΙΙ της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83 

(σχέδιο GR-139 1/1 01.07.83)   

3 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

    

268 3249 4300018632   

Στέλεχος διχαλωτό με περικόχλιο και παράκυκλο 
χαλύβδινο γαλβανισμένο 12x200 mm σύμφωνα 

με τον τύπο ΙΙ της προδιαγραφής GR-
138/12.12.70  

2 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ    

    

269 3250 4300021540   
Στέλεχος κοχλιοτομημένο με άγκιστρο 12x90 mm 

Προδιαγραφής ΔΜΚΛΔ-229/15.06.98  1 
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

270 3251 4330003111 
*

* 

Πλαστική μονωτική ταινία PVC 19x0,2 mm 
Προδιαγραφής GR-234/17.01.86  2 

ΒΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ 

    

271 3252 4350000095 * 

Ανταυγαστήρας Δημοτικού Φωτισμού 0,7m 
Προδιαγραφής GR-157/23.05.85  

3 

ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ 
ΑΒΕΕ                                
ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ABEE                                
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

    

272 3253 4350000150 * 

Βραχίονας Δημοτικού Φωτισμού 0,7m 

Προδιαγραφής  GR-157/23.05.85  4 

ΓΑΙΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ             

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ               
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ              

273 3254 8110069670 
*
* 

Υποδοχή (βύσμα) Φ14 από συνθετικό υλικό, 

κοχλιοτομημένου στελέχους με άγκιστρο (υλικό 
εμπορίου)  

1 

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             



29 
 

Α
/Α

 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

Κωδικός 
 

Περιγραφή 

Π
λ
ή
θ
ο
ς
 Ε

ν
ε
ρ
γ
ώ

ν
 

Π
ρ
ο
μ
η
θ
ε
υ
τ
ώ

ν
 

Προμηθευτές 

274 3255 8300003381   

Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων ΜΤ 
Προδιαγραφής Τ.Π./ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96  1 

ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ      

275 3256 8300003393   

Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων ΧΤ 

Προδιαγραφής Τ.Π./ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96  1 

ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ      

276 3257 4030000050   

Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο 
διαμέτρου 05,6(7/32") τύπου  Ε  Προδιαγραφής 
GR- 98   

3 

Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ                   
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ                                     
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

    

277 3258 4030000061   

Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο 
διαμέτρου 07,8(5/16") τύπου Μ  Προδιαγραφής 
GR-98     (  4030000061) 

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                             
Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ                   
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

278 3259 4030000073   

Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο 
διαμέτρου 11,1(7/16")  τύπου Β Προδιαγραφής 
GR-98    (ΚΥ 4030000073) 

3 

Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ                   
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ                                     
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

    

279 3260 

4120003986 
4120004838 
4120004840 
4120006290 

  

Καλώδιο ΧΤ 750V CU NYAF/HO7V-K 1X16MM2 
πολύκλωνο   Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 563.3    (ΚΥ  
4120003986) σταχτόχρωμο  4120004838, 
4120004840 μαύρο, 4120006290 κόκκινο. 

4 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ                  
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ                       
NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ              

FULGOR AE   

283 3261 4300001942   
Βάση χειριστηρίου μαχαιρωτού διακόπτη 20KV 
χαλύβδινη γαλβανισμένη ΣΧ 36050  4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

284 3262 4300002740   

Ενωτήρας συμπίεσης εξ AL ευθύς ACSR 95 

εξαγωνικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής 
ΕΚ.03.20/17.01.95      

3 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ         

   

285 3263 4300002764   

Ενωτήρας συμπίεσης χαλύβδινος ευθύς ACSR 95 

εξαγωνικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής 
ΕΚ.03.20/17.01.95    

3 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                         
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ          

    

286 3264 4300005066   

Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης  παροχών ΤΥΠΟΥ Ι 

μονοφασικό καλωδίου CU με συνδετήρες. 
Προδιαγραφής GR- 114Α     

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   
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Προμηθευτές 

287 3265 4300005108   

Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης  παροχών 
τριφασικό καλωδίου CU κενό. Προδιαγραφής     
GR- 114Β     

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

288 3266 4300005157   

Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης παροχών ΤΥΠ II 
τριφασικό καλωδίου CU με συνδετήρες. 
Προδιαγραφής     GR- 114Β     

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

289 3267 4300009084   
Στήριγμα ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ χαλύβδινο 
γαλβανισμένο  Προδιαγραφής     GR-128    1 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                     

290 3268 4300009140   

Κοχλίας χαλύβδινος γαλβανισμένος 3/8X055 για 
στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου. 
Προδιαγραφής GR-  236   

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

291 3269 4300009151   

Κοχλίας χαλύβδινος γαλβανισμένος 3/8X130 για 
στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου    
Προδιαγραφής     GR-  236     

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

292 3270 4300009163   

Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος 
γαλβανισμένος 3/8 για στήριγμα καλωδίου ΧΤ   
Προδιαγραφής     GR- 236    

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

293 3271 4300009175   

Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου 
χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 1   Προδιαγραφής     
GR-  236    

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

294 3272 4300009187   

Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου 
χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 2   Προδιαγραφής     
GR-  236     

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

295 3273 4300009199   

Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου 

χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 3  Προδιαγραφής     
GR-  236   

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

296 3274 4300010785   
Σφιγκτήρας αναρτήσεως αγωγού γης χαλύβδινος 
γαλβανισμένος Προδιαγραφής     GR-  188    4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             
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Προμηθευτές 

297 3275 4300012587   

Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Β3  διατομής αγωγών AAAC 
70/35 ή ACSR 35-50/16-35 ή AL  35-50-70/16-
35-50 Προδιαγραφής Κ.03.20/17.01.95   

2 

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

    

298 3276 4300012605   

Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Β1-2  διατομής αγωγών 
AAAC 185/35-70 ή ACSR 95/16-35-50   

Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95   

1 

RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ     

299 3277 4300012617   

Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Α1 διατομής αγωγών AAAC 

35/35 ή ACSR 16/16 ή AL 16/16  Προδιαγραφής     
ΕΚ.03.20/17.01.95  

2 

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

    

300 3278 4300012629   

 Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Α2 διατομής αγωγών AAAC 
70/70 ή ACSR 35/35 ή AL 35/35 Προδιαγραφής    

ΕΚ.03.20/17.01.95  

2 

Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

    

301 3279 4300012630   

Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Α3 διατομής αγωγών ACSR 
50/50 ή AL 50/50 ή AL 70/70 Προδιαγραφής     
ΕΚ.03.20/17.01.95   

3 

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

    

302 3280 4300012642   

Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 
κράματος AL  ΤΥΠΟΥ Α4 διατομής αγωγών AAAC 
185/185 ή ACSR 95/95 Προδιαγραφής     
ΕΚ.03.20/17.01.95   

1 

RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ     

303 3281 4300012654   

Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας κράματος AL 
ΤΥΠΟΥ ΑΝΡ-1 διατομής αγωγών ACSR 16-50 ή 
AAAC 35-70  Προδιαγραφής GR-261B 

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

304 3282 4300012666   

Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας κράματος AL 
ΤΥΠΟΥ ΑΝΡ-2 διατομής αγωγών ACSR 95 ή AAAC 
185  Προδιαγραφής     GR-261B  

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

305 3283 4300012710   

Σφιγκτήρας τέρματος κράματος AL τύπου τερ-2 
διατομής αγωγών ACSR 35-50 ή AAAC 70  
Προδιαγραφής  GR-261B      

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           
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Προμηθευτές 

306 3284 4300016283   

Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 
εξαγωνικής μήτρας (ΑΚΡΔ) Προδιαγραφής  
ΕΚ.03.20/17.01.95   

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                      
ΕΡΓΩΝ ΑΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

307 3285 4300016295   

Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 
εξαγωνικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής  

ΕΚ.03.20/17.01.95  
4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                      

ΕΡΓΩΝ ΑΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

308 3286 4300016301   

Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 
εξαγωνικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής 
ΕΚ.03.20/17.01.95  

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                      
ΕΡΓΩΝ ΑΕ 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

309 3287 4300016763   

Συνδετήρας διμεταλλικός διμερής ΜΕΓΕΘΟΣ Ι 
αγωγών διατομής AL 16-50 / CU 16-50  
Προδιαγραφής EK.03.01/02-11-95  

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ   

310 3288 4300017342   

Σύνδεσμος ανάρτησης μονωτήρα τέρματος 
δίχαλου-κεφαλής  χαλύβδινος γαλβανισμένος  
Προδιαγραφής   GR-47 S    

3 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          
KSE Pvt Ltd (ΕΝΕΡΤΑ)                                                                 

   

311 3289 4300017354   

Σύνδεσμος ανάρτησης μονωτήρα τέρματος 
υποδοχής ομφαλού  χαλύβδινος γαλβανισμένος  

Προδιαγραφής   GR-47 S      
3 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                          

KSE Pvt Ltd (ΕΝΕΡΤΑ)                                                                 

    

312 3290 4300018255   
Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας αγωγού CU 
διατομής 16-35 Προδιαγραφής  GR-261Β   2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                         

   

313 3291 4300018267   

Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού CU διατομής 16-35 
Προδιαγραφής     GR-261Β      3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                         

    

314 3292 4300018462   

Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας αγωγού CU 
διατομής 95 Προδιαγραφής     GR-261Β     2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                         

    

315 3293 4300018474   
Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού  CU διατομής 95   
Προδιαγραφής     GR-261Β      2 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                    
RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ                                                         

    

316 3294 4300018700   

Στήριγμα ανάρτησης χαλύβδινο γαλβανισμένο 
συνεστραμμένου καλωδίου ΧΤ επί στύλου    
Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ-334  

4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             
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Προμηθευτές 

317 3295 4300018796   

Συνδετήρας διμεταλλικός διμερής ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΙ 
αγωγών διατομής  AL 16-50 / CU 6-16  
Προδιαγραφής     EK.03.01/02-11-95    

4 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ                        
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

RIVIMETAL A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ   

318 3296 4300018814   

Ενωτήρας συμπίεσης εκ CU ευθύς CU 95 
εξαγωνικής μήτρας Προδιαγραφής    ΤΠ-133  2 

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                        
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                         

    

319 3297 4300019030   

Πλαίσιο χαλύβδινο γαλβανισμένο προεξοχής 
0.60M συνεστραμμένου καλωδίου ΧΤ   

Προδιαγραφής     GR-  279    
4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     

ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

320 3298 4300019107   

Παρέμβυσμα χαλύβδινο γαλβανισμένο σχήματος Π 
(τάκος) Προδιαγραφής     GR-  321   4 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                                     
ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                   

 ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                             

321 3299 4300020365   

Γωνιακό έλασμα σχήματος L διατομής 40x40x5 
για κατακόρυφη στήριξη αποζεύκτη ΜΤ 20KV 
εξωτερικού χώρου. Προδιαγραφής     GR-  317   

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                     
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ                            

    

322 3300 4300020705   

Πλαίσιο οριζόντιας ή κατακόρυφης  στήριξης 
τριπολικού αποζεύκτη  ΜΤ  20kV εξωτερικού 

χώρου.   Προδιαγραφής     GR-  317    
4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                         

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

323 3301 4300020717   

Βάση σχήματος Τ οριζόντιας στήριξης τριπολικού 
αποζεύκτη ΜΤ 20kv εξωτερικού χώρου  
Προδιαγραφής     GR- 317    

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                 
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ               

    

324 3302 4300021588   

Ταινία (ζώνη) συγκράτησης πλεξούδας 
συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ. και Χ.Τ.  
Προδιαγραφής     ΔΔ-327   

1 

ΙΩΑΝ. Δ. ΔΟΥΚΑΣ ΕΠΕ 
(CICAME) 

    

325 3303 4300021631   

Στήριγμα ανάρτησης ΤΥΠΟΥ Ι (160mm)  
ατάνυστου συνεστραμμένου καλωδίου επί τοίχου 

70 & 120 Χ.Τ   Προδιαγραφής     GR-322/27.3.91    
1 

ΙΩΑΝ. Δ. ΔΟΥΚΑΣ ΕΠΕ 
(CICAME) 

    

326 3304 4300021643   

Στήριγμα ανάρτησης ΤΥΠΟΥ IΙ (120mm)  
ατάνυστου συνεστραμμένου καλωδίου επί τοίχου 

70 & 120 Χ.Τ Προδιαγραφής     GR-322/27.3.91    
1 

ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ                                
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Προμηθευτές 

327 3305 4300021667   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης AL για συνένωση-
σύνδεση αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AL 
120 μη προμονωμένο Προδιαγραφής     GR- 272         

4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ           

328 3306 4300021679   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση 
αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με 
γυμνό αγωγό CU 35-50   Προδιαγραφής GR-  272 
 

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

    

329 3307 4300021680   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση 
αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με 
υπόγειο καλώδιο AL 150 (XLPE) ή υπόγειο 
καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό) 
Προδιαγραφής     GR-  272      

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

    

330 3308 4300021692   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση 

αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με 
υπόγειο καλώδιο AL 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο 

CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής     
GR- 272     

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     

ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        
ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

    

331 3309 4300021709   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση 
αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 70 με 

υπόγειο καλώδιο AL 150 (XLPE) ή υπόγειο 
καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό)  
Προδιαγραφής     GR-   272     

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

    

332 3310 4300021710   

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση 
αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 70 με 

υπόγειο καλώδιο AL 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο 
CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό)  Προδιαγραφής     
GR-   272   

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                     
ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ                                                        

ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ                         

    

333 3311 4320006025   

Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 

συγκεντρικού καλωδίου   2Χ6   ΤΠ–115/20.09.81         1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

334 3312 4320006037   
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου  2Χ16   ΤΠ–115/20.09.81         1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     
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Προμηθευτές 

335 3313 4320006049   

Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου   4Χ6   ΤΟ–115/20.09.81        1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

336 3314 4320006050   
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου  4Χ16   ΤΠ–115/20.09.81   1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

337 3315 4320006062   

Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου   4Χ25  ΤΠ–115/20.09.81        1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

338 3316 4320006074   
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου   4Χ35  ΤΠ–115/20.09.81       1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

339 3317 4320006086   
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής 
συγκεντρικού καλωδίου  4Χ50   ΤΠ-115/20.09.81      1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ     

340 3318 4320006104   

Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης 

της μόνωσης στις συνενώσεις ΣΚ ΧΤ 
προδιαγραφής GR-273 /11.02.86  και ΔΔ/ 
3083/26.06.13   

1 

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ     

341 3319 4320006153   

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των 
άκρων των ΣΚ ΧΤ  Προδιαγραφής     GR-
273/11.02.86  και ΔΔ/ 3083/26.06.13   

1 

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ     

342 3320 4320008447   

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 40/20 
στεγανοποίησης  άκρου φάσεως για ΣΚ 3X50AL + 
50ST  σύμφωνα με ΤΠ ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94 + 

Συμπλήρωμα Νο 1/14.03.02   

1 

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ     

343 3321 4320008459   

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 50/30 

στεγανοποίησης  άκρου φάσεως για ΣΚ 3X150AL 

+ 50ST σύμφωνα με ΤΠ ΔΜΚΛΔ-
182/15.11.94+Συμπλήρωμα Νο1/14.03.02  

2 

ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ                      

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

    

344 3322 4350000290   

Λυχνιολαβή δημοτικού φωτισμού εκ πορσελάνης 
για  ανταυγαστήρα παλαιού τύπου       

-     
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Προμηθευτές 

345 3323 4400000113   

Βάση ασφαλείας ΧΤ 63A και κάλυμμα κοχλιωτό 
(πώμα) για σπείρωμα Ε33  Προδιαγραφής GR-153       1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

346 3324 4400000125   

Βάση ασφαλείας ΧΤ 100A και κάλυμμα κοχλιωτό 

(πώμα) για σπείρωμα R1,25 Προδιαγραφής GR-
153    

1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

347 3325 4400000241   

Βάση ασφαλείας ΧΤ 25A και κάλυμμα κοχλιωτό 
(πώμα) για σπείρωμα E16   Προδιαγραφής     GR- 
153  

1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

348 3326 4400000654   

Kάλυμμα κοχλιωτό (πώμα) βάσης ασφαλείας για 
σπείρωμα E27 Προδιαγραφής     GR- 153   1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

349 3327 4400000952   
Υποδοχή φυσιγγίου ασφαλειών ΧΤ 63A   

Προδιαγραφής     GR- 153   
1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

350 3328 4400001440   

Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 
63A Προδιαγραφής     GR- 153    1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

351 3329 4400001464   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 

100A Προδιαγραφής     GR- 153      1 
ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

352 3330 4400001506   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν)  6Α 
για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153          1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

353 3331 4400001518   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 
10Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153          1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

354 3332 4400001543   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 
25Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153           1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

355 3333 4400001555   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 
30Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153           1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     
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Προμηθευτές 

356 3334 4400001567   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 
35Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153          1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ     

357 3335 4540001539   

Κιβώτιο τριφασικού μετρητή νέου τύπου    

Προδιαγραφής     GR- 226    4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

358 3336 4540001552   

Στοιχείο συνδέσεως Ν-3Φ/Ν-3Φ (τεμάχιο 6 (α,β) 
σχ. 9.2.4.1)     Προδιαγραφής     GR-154     3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

359 3337 4540001606   

Στοιχείο συνδέσεως Ν-3Φ/Ν-1Φ (σκαρίφημα 

1104)   Προδιαγραφής     GR-154     3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

360 3338 4540001618   
Στυπιοθλίπτης συνδέσεως Ν-3Φ (σκαρίφημα 
1151) Προδιαγραφής     GR-154     3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

361 3339 4540001631   

Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή νέου τύπου  

Προδιαγραφής     GR-226      4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

362 3340 4540001643   
Στοιχείο συνδέσεως Ν-1Φ/Ν-1Φ (σκαρίφημα 
1104)    Προδιαγραφής     GR-154   3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          

Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

363 3341 4540001655   
Στοιχείο συνδέσεως Ν-1Φ/Π-1Φ  (σκαρίφημα 
1104)  Προδιαγραφής     GR-154     3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

364 3342 4540001679   

Στυπιοθλίπτης συνδέσεως Ν-1Φ (σκαρίφημα 

1150) Προδιαγραφής     GR-154     3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

365 3343 4540001801   

Κιβώτιο ασφαλειών και διακλαδώσεων   

Προδιαγραφής     GR- 152/10.2.2004    4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

366 3344 4540002015   

Παράκυκλος στεγανότητας (τάπα) κιβωτίου 
ασφαλειών και διακλάδωσης (σχέδιο 
9.2.5/10.02.2004) Προδιαγραφής GR-
152/10.2.2004      

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  
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Προμηθευτές 

367 3345 4540002027   

Παράκυκλος συστολής Φ49 κιβωτίου ασφαλειών 
και διακλάδωσης  (σχέδιο 9.2.6/10.02.2004)   
Προδιαγραφής     GR-152/10.2.2004    

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

368 3346 4540002039   

Παράκυκλος συστολής Φ62 κιβωτίου ασφαλειών 
και διακλάδωσης   (σχέδιο 9.2.7/10.02.2004)  
Προδιαγραφής     GR-152/10.2.2004      

3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

369 3347 4540002040   

Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή ΗΕΑΠ (σχέδιο 
9.2.5)    Προδιαγραφής     GR-226/23.9.2004       3 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      
ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          

Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

    

370 3348 4540002088   

Κάλυμμα κιβωτίου τριφασικού μετρητή νέου 

τύπου    Προδιαγραφής     GR- 226    4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

371 3349 4540002076   

Κάλυμμα κιβωτίου μονοφασικού μετρητή νέου 

τύπου  Προδιαγραφής     GR-226     4 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                      

ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ                          
Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ                                                  

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ   

372 3350 4300021930   
Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου 
NKBA 6.6kV  95mm Cu-240mm Al 

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

373 3351 4300021931   
Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου 

NKBA 6.6kV 120mm Cu-240 mm Al  
1 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

374 3352 4300021932   
Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου 
NKBA 6.6kV 240 mm Cu-240 mm Al 

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

375 3353 4300021933   
Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου 
NKBA 22kV 240 mm Cu-240 mm Al  

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

376 3354 4300021934   
Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου 
NKBA 6.6kV 70 mm Cu-240 mm Al 

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

377 3355 4320005392   

Τερματισμός από θερμοσυστελλόμενο υλικό 
εξωτερικής χρήσης, για σύνδεση υπογείων 
καλωδίων XT0,6/1 kVσυνθετικής μόνωσης με 

δίκτυο εναερίων γυμνών αγωγών Al, [σύμφωνα 
με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, 
ΜΕΡΟΣ Α, Μέγεθος και με την παρ. 8 του Φύλλου 

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                                  
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
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Προμηθευτές 

1 και το Φύλλο 2 του ΔΔ/9805/03.11.15 

378 3356 4320005793   

Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης 
XTυπογείου καλωδίου ΝΑΚΒΑ με μόνωση χάρτου, 
σε υπόγειο καλώδιο συνθετικής μόνωσης XLPE, 

σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ II της Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και την παρ. 6 
του Φύλλου 1 και το Φύλλο 2 του 
ΔΔ/9805/03.11.15. 

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                           
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

    

379 3357 4320006177   

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για 

συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2ΑΙ + 50 
mm2Stθωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04, και τις 
τεχνικές παρατηρήσεις της παρ. 1 του Φύλλου 1 
και το Φύλλο 2.του ΔΔ/9805/03.11.15 

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

    

380 3358 4320006189   

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός 

θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια 
ΜΤ 3x50 mm2ΑΙ + 50 mm2Stθωρακισμένου 
τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
ΔΚΣΔ- 160/02.08.04 και το Φύλλο 2 του 
ΔΔ/9805/03.11.15 

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

   

381 3359 4320006311   

Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο 20 kV, 
εσωτερικού χώρου, για μονοπολικό καλώδιο XLPE 
1x50 mm2- 1x95 mm2, σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή GR- 277/01.10.84 και τις τεχνικές 
παρατηρήσεις των παρ. 1.1 και 4 του Φύλλου 1 
και το Φύλλο 2 του ΔΔ/9805/03.11.15. 

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

   

382 3360 4320007029   

Ευθεία σύνδεση από θερμοσυστελλόμενο υλικό 
για συνδέσεις μεταξύ υπογείων καλωδίων XTμε 
συνθετική μόνωση XLPE, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ I 
της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 
και την παρ. 5 του Φύλλου 1 και το Φύλλο 2του 
ΔΔ/9805/03.11.15. 

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 
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Προμηθευτές 

383 3361 4320007078   

Τερματισμός από θερμοσυστελλόμενο υλικό για 
εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων 
καλωδίων XT0,6/1 kVσυνθετικής μόνωσης με 
δίκτυο εναερίων συνεστραμμένων καλωδίων ή 

εναέριων αγωγών Cu, σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, ΜΕΡΟΣ Β, 
Μέγεθος 1 και την παρ. 9 του Φύλλου 1 και το 
Φύλλο 2 του ΔΔ/9805/03.11.15. 

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

   

384 3362 4320007923   
Ακροδέκτης γείωσης αγωγού γης AL25 mm2 

Προδιαγραφής GR-264/16.12.77  2 
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

   

385 3363 4320007935   

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ, για συνδέσεις 
φάσεων  υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης 
(XLPE) με διατομή 3x240 mm2ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, 
σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ- 213/11.06.04 και το Φύλλο 2 
του ΔΔ/9805/03.11.15    

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

   

386 3364 4320007947   

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ μετάβασης, για 
συνδέσεις φάσεων μεταξύ υπογείων καλωδίων 
συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 
mm2ΑΙ + 25 mm2ΑΙ και καλωδίων με μόνωση 
χάρτου 3x240 mm2ΑΙ τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), 

σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο 2, 
του ΔΔ/9805/03.11.15  

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                               
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

    

387 3365 4320007959   

Monoπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εξωτερικού 

χώρου, ενισχυμένης μόνωσης, από θερμοσυστελ-

λόμενο υλικό, φάσεων, για χρήση σε υπόγεια 
καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 
3x240 mm2ΑΙ + 25 mm2ΑΙ, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04, τις 
τεχνικές παρατηρήσεις της παρ. 1 του Φύλλου 1 
και το Φύλλο 2, του ΔΔ/9805/03.11.15   

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 
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Προμηθευτές 

388 3366 4320007960   

Μονοπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εξωτερικού 
χώρου, φάσεων, κανονικής μόνωσης, από 
θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια 
καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 

3x240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και τις 
τεχνικές παρατηρήσεις της παρ. 1 του Φύλλου 1 
και το Φύλλο 2, του ΔΔ/9805/03.11.15  

2 

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. 

    

389 3367 4320007972   

Μονοπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εσωτερικού 

χώρου, φάσεων, από θερμοσυστελλόμενο . υλικό, 
για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής 
μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2ΑΙ + 25 
mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και τις τεχνικές παρατηρήσεις 
της παρ. 1 του Φύλλου 1 και το Φύλλο 2, του 
ΔΔ/9805/03.11.15   

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                     

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

    

390 3368 4320007984   

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ μετάβασης, για 
συνδέσεις αγωγού γης και γείωσης των 
θωρακίσεων των φάσεων μεταξύ υπογείων 
καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 
3x240 mm2ΑΙ + 25 mm2ΑΙ και καλωδίων με 

μόνωση χάρτου 3x240 mm2ΑΙ τύπου ΝΑΕΚΒΑ 
(N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο 2, 
του ΔΔ/9805/03.11.15   

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                      
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 

    

391 3369 4320007996   

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο 

υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ, για συνδέσεις 

αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των 
φάσεων  υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης 
(XLPE) με διατομή 3x240 mm2ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, 
σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΚΣΔ- 213/11.06.04 και το Φύλλο 2 
του ΔΔ/9805/03.11.15    

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                       

ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. 
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Προμηθευτές 

392 3370 4320008009   

Τριπολικό επιστόμιο από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό για καλωδια με μόνωση χάρτου 3x240 mm2 
ΑΙ τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ 
Β της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 

και το Φύλλο 2 του ΔΔ/9805/03.11.15 ,  

2 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                               
ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.           

    

393 3371 4320008435   

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για 
συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2ΑΙ + 50 
mm2Stθωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04, τις 

τεχνικές παρατηρήσεις της παρ. 1 του Φύλλου 1 
και το Φύλλο 2. του ΔΔ/9805/03.11.15  

1 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.                                    

394 3372 4320008460   

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός 
θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια 
ΜΤ 3x150 mm2ΑΙ + 50 mm2Stθωρακισμένου 
τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΚΣΔ- 160/02.08.04 και το Φύλλο 2 του 

ΔΔ/9805/03.11.15   . 

1 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

395 3373 4320008794   

Σύνδεσμος διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό για υπόγεια καλώδια XT με μόνωση XLPE, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-
252/11.06.04, και την παρ. 11 του Φύλλου 1 και 

το Φύλλο 2.του ΔΔ/9805/03.11.15    

1 

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

396 3374 4320009117   
Θερμοσυστελλόμενη ευθεία σύνδεση καλωδίου 
6,6κV NHKBA με καλώδιο XLPE 3X240, σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12  

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

397 3375 4320009129   
Θερμοσυστελλόμενη ευθεία σύνδεση καλωδίου 
22κV NHKBA με καλώδιο XLPE 3X240 , σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12   

1 
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.     

398 3376 4320009932   

Υπόγειο χυτοσίδηρο κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ.  
δύο (2) διευθύνσεων, σύμφωνα με την Προδια-
γραφή GR-249/22.4.83, και το συμπλήρωμα 

1/23.5.85 φύλλα 1 (παράγραφος 1) και 2  

1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                
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Προμηθευτές 

399 3377 4320009933   

Υπόγειο χυτοσιδηρό κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. 
τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-249/22.4.83 και το  συμπλή-
ρωμα 1/23.5.85 φύλλα 1 (παράγραφος 1) και 2  

1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                

400 3378 4320009934   

Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) 
διευθύνσεων από  συνθετικό υλικό σύμφωνα  με 
την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 
φύλλα 1 (παράγραφος 2) και 2  

  

     

401 3379 4320009935   

Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. τεσσάρων 
(4) διευθύνσεων από  συνθετικό υλικό σύμφωνα  
με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 
φύλλα 1 (παράγραφος 2) και 2   

  

     

402 3380 4320009936   

Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια 
ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων τεχνική περιγραφή 
ΔΚΣΔ-244/22.03.06 πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

κατηγορίας Β 125  

1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                            

403 3381 4320009937   

Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια 
ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κατηγορίας D 400  

  

      

404 3382 4320009938   

Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια 
ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 και 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κατηγορίας Β 125  

1 

ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ                                  

405 3383 4320009939   

Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια 

ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 και 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κατηγορίας D 400   

  

      

406 3384 4400001427   
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 
35A Προδιαγραφής     GR- 153  1 

ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC 
ΚΑΥΚΑΣ (Υλικά ΕΤΙ 
Σλοβενίας) 

    

407 3385 4400002006   
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 40A, 
χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  

1 
Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά 
κατασκευής CHINT) 
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408 3386 4400002225   
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 
40A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  

1 
Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά 
κατασκευής CHINT) 

    

409 3387 4400002432   
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 25A, 

χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
1 

Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά 

κατασκευής CHINT) 

    

410 3388 4400002444   
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 
25A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  

1 
Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά 
κατασκευής CHINT) 

    

411 3389 4400003000   
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 63A, 

χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
1 

Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά 

κατασκευής CHINT) 

    

    
 

 
   

* Επιβάλλεται η εκτύπωση ιδιαίτερου αριθμού παρτίδας 
 

   

** Δεν απαιτείται το σήμα του κατασκευαστή 
 

   

 

 



1 
 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

Η oμάδα αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω αναλώσιμα, ή πολύ μικρής αξίας υλικά, τα 
οποία δεν επιμετρώνται κατά την αποξήλωσή τους, και δεν παρακρατείται η αξία τους 

από τους Αναδόχους. 

 

ΑΤ ΚΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

3008 4100001809 Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ AL διαμέτρου 4 mm προδιαγραφής ΤΠ 119 (ΚΥΔΕΗ 4100001809) 

3009 4100001846 Ταινία προσδέσεως αγωγών εξ AL 7,6X1,3 προδιαγραφής ΤΠ 119 (ΚΥ ΔΕΗ 4100001846) 

3010 4100003016 Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ AL διαμέτρου 7 mm προδιαγραφής Τ.Π. 119 (ΚΥΔΕΗ 4100003016) 

3018 4300001991 Ράβδος γειώσεως χαλύβδινη 0,02X2,5 m προδιαγραφής GR 96 (ΚΥ ΔΕΗ 4300001991) 

3019 4300002030 Σφιγκτήρ ράβδου γειώσεως χαλύβδινος προδιαγραφής GR 96 (ΚΥ ΔΕΗ 4300002030) 

3021 4300002200 Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4X40-12 (ΚΥ ΔΕΗ 4300002200) 

3022 4300002211 Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4X40-5 (ενισχυμένου τύπου), (ΚΥ ΔΕΗ 4300002211) 

3030 4300004955 Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 2,50X35 πεπλατυσμένης κεφαλής (ΚΥ ΔΕΗ 4300004955) 

3031 4300004979 Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 4,0X50 πεπλατυσμένης κεφαλής (ΚΥ ΔΕΗ 4300004979) 

3062 4300006575 Μολυβδοτής παροχών (Μολυβδότακος) (ΚΥ ΔΕΗ 4300006575) 

3063 4300006630 
Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος γαλβανισμένος για κοχλία Φ16 οπής 18,3 προδιαγραφής DIN-127 (ΚΥ 
ΔΕΗ 4300006630) 

3064 4300006642 Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος γαλβανισμένος για κοχλία Φ20 οπής 23 (ΚΥ 4300006642) 

3068 4300006952 
Πείρος για στήριγμα διχαλωτό μονωτήρα Χ.Τ. χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74A (ΚΥ ΔΕΗ 
4300006952) 

3084 4300007737 
Περόνη ασφαλείας ορειχάλκινη πείρων στηριγμάτων μονωτήρων Χ.Τ. προδιαγραφής GR-74 Α (ΚΥ ΔΕΗ 
4300007737) 

3101 4300008547 
Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 1 χαλύβδινο γαλβανισμένο 12X100 mm προδιαγραφής GR-121 (ΚΥ 
ΔΕΗ 4300008547) 

3102 4300008559 
Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 2 χαλύβδινο γαλβανισμένο 24X200 mm προδιαγραφής GR-121 (ΚΥ 
ΔΕΗ 4300008559) 

3112 4300009436 Στήριγμα μονωτήρα Χ.Τ διχαλωτό χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74A (ΚΥ ΔΕΗ 4300009436) 

3115 4300009710 Στριφόνι 0,010X0,80 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής ΤΠ 64 (ΚΥ ΔΕΗ 4300009710) 

3116 4300009722 Στριφόνι 0,012X100 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής ΤΠ 64 (ΚΥ ΔΕΗ 4300009722) 



2 
 

3117 4300010815 Σφιγκτήρας για ανοξείδωτη χαλύβδινη ταινία 20X0,40 προδιαγραφής GR-42 (ΚΥ ΔΕΗ 4300010815) 

3123 4300011224 
Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 095 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163 
(ΚΥ ΔΕΗ 4300011224) 

3124 4300011248 
Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 115 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163 
(ΚΥ ΔΕΗ 4300011248) 

3125 4300011273 Ταινία συσφίξεως ανοξείδωτη χαλύβδινη 20X0,40 προδιαγραφής GR-42 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011273). 

3132 4300015746 
Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 310 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163 
(ΚΥΔΕΗ 4300015746) 

3134 4300017639 
Χιτώνιο βαθείας συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις τυπ. RJ1A50 προδιαγραφής GR -264 (ΚΥ ΔΕΗ 
4300017639) 

3150 4330003093 Ηλεκτρική μονωτική μάζα Χ.Τ (τύπος II) (πίσσα) προδιαγραφής GR-209 (ΚΥ ΔΕΗ 4330003093) 

3152 4330003500 Μονωτική ταινία βαμβακερή εμποτισμένη πλατ.15-20Χ κιβ. Χ.Τ. (ΚΥ ΔΕΗ 4330003500) 

3154 4330003937 
Κάλυμμα ελαστικό συνδετήρα συσφίξεως υπογείων καλωδίων Ταφ προδιαγραφής GR-271 (ΚΥ ΔΕΗ 
4330003937) 

3157 4540001345 
Ξυλόβιδα στερεώσεως πλαστικών κιβωτίων μετρητών χαλύβδινη γαλβανισμένη 22X35 (ΚΥ ΔΕΗ 
4540001345) 

3199   Πλέγμα σήμανσης καλωδίου οπτικών ινών σύμφωνα με την ΤΠ10. 

3223 4300011455 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 16 mm2 σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΔΕΗ GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α19367, αναθεώρηση 10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011455) 

3224 4300011467 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 35 mm2 σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19367/10.02.65 και το συμπλήρωμα 
No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011467) 

3225 4300011479 

Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 50 mm2 σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΔΕΗ GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19367/10.02.65 και το συμπλήρωμα 
No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011479) 

3226 4300011492 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm2 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19637/10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011492) 

3227 4300011509 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 35 mm2 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19637/10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011509) 

3228 4300011522 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών AL ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm2 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19637/10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011522) 

3229 4300011534 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών AL ισοδύναμης διατομής Cu 35 mm2 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19637/10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥΔΕΗ4300011534) 
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3230 4300011546 

Χιτώνιο συστροφής από AL για σύνδεση αγωγών AL ισοδύναμης διατομής Cu 50 mm2 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο Α-19637/10.02.65 και το 
συμπλήρωμα No 1/10.06.86 (ΚΥ ΔΕΗ 4300011546) 

3232 4300016623 
Συνδετήρας (χιτώνιο) βαθειάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγών διατομής 150AL/95Cu κλπ σύμφωνα με το 
είδος 6 της Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-264/16.12.77 (ΚΥ ΔΕΗ 4300016623) 

3233 4300017597 

Ακροδέκτης από AL βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς AL 70 mm2 καλωδίων τύπου, C1A70 με οπή 
πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα No 1/20.11.85 (ΚΥ 
ΔΕΗ 4300017597) 

3234 4300017603 

Ακροδέκτης από AL βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς AL μονωμένων καλωδίων, τύπου C1A95 με οπή 
πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα No 1/20.11.85 (ΚΥ 
ΔΕΗ 430017603) 

3235 4300017615 

Ακροδέκτης από AL βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς AL 150 mm2 καλωδίων, τύπου C2A150 με οπή 
πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα No 1/20.11.85 (ΚΥ 
ΔΕΗ 4300017615) 

3236 4300017720 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 150 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-
272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 4300017720) 

3237 4300017731 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 16 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-
272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 4300017731) 

3238 4300017743 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 25 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-
272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 4300017743) 

3239 4300017755 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 35 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-272/03.02.82 
(ΚΥ ΔΕΗ 4300017755) 

3240 4300017767 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 50 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-272/03.02.82 
(ΚΥ ΔΕΗ 4300017767) 

3241 4300017779 
Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 95 mm2 Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-272/03.02.82 
(ΚΥ ΔΕΗ 4300017779) 

3242 4300017792 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AAAC 54,6 
Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 4300017792) 

3243 4300017809 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης AAAC 54,6 - Cu 50 Προδιαγραφής    ΔΕΗ GR-272/03.02.82    (ΚΥ ΔΕΗ 
4300017809) 

3244 4300017822 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AL-25 Προδιαγραφής 
ΔΕΗ GR-272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 4300017822) 

3245 4300017858 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AL-70 σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή GR-272/03.02.82 (ΚΥ ΔΕΗ 430017858) 

3249 4300018632 
Στέλεχος διχαλωτό με περικόχλιο και παράκυκλο χαλύβδινο γαλβανισμένο 12x200 mm σύμφωνα με τον 
τύπο II της προδιαγραφής ΔΕΗ GR-138/12.12.70 (ΚΥ ΔΕΗ 430018632) 

3250 4300021540 
Στέλεχος κοχλιοτομημένο με άγκιστρο 12x90 mm Προδιαγραφής ΔΕΗ ΔΜΚΛΔ-229/15.06.98 (ΚΥ ΔΕΗ 
430021540) 

3251 4330003111 Πλαστική μονωτική ταινία PVC 19x0,2 mm Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-234/17.01.86 (ΚΥ ΔΕΗ 433003111) 

3254 8110069670 
Υποδοχή (βύσμα) Φ14 από συνθετικό υλικό, κοχλιοτομημένου στελέχους με άγκιστρο (υλικό εμπορίου) (ΚΥ 
ΔΕΗ 811069670) 

3255 8300003381 
Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων ΜΤ Προδιαγραφής Τ.Π. ΔΕΗ/ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96 (ΚΥ ΔΕΗ 
830003381) 

3256 8300003393 
Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων XT Προδιαγραφής Τ.Π. ΔΕΗ/ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96 (ΚΥ ΔΕΗ 
830003393) 

3257 4030000050 
Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 05,6(7/32") τύπου  Ε  Προδιαγραφής GR- 98     
(ΚΥ  403000050) 
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3258 4030000061 
Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 07,8(5/16") τύπου Μ  Προδιαγραφής GR-98     
(ΚΥ  403000061) 

3259 4030000073 
Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 11,1(7/16")  τύπου Β Προδιαγραφής GR-98    
(ΚΥ 403000073) 

3262 4300002740 
Ενωτήρας συμπίεσης εξ AL ευθύς ACSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95     
(ΚΥ  430002740) 

3263 4300002764 
Ενωτήρας συμπίεσης χαλύβδινος ευθύς ACSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής 
ΕΚ.03.20/17.01.95   (ΚΥ  430002764) 

3284 4300016283 
Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΑΚΡΔ) Προδιαγραφής  
ΕΚ.03.20/17.01.95  (ΚΥ  430016283) 

3285 4300016295 
Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής  
ΕΚ.03.20/17.01.95 (ΚΥ  430016295) 

3286 4300016301 
Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ AL τέρματος ACSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής 
ΕΚ.03.20/17.01.95 (ΚΥ  430016301) 

3296 4300018814 Ενωτήρας συμπίεσης εκ CU ευθύς CU 95 εξαγωνικής μήτρας Προδιαγραφής    ΤΠ-133     (ΚΥ  430018814) 

3302 4300021588 
Ταινία (ζώνη) συγκράτησης πλεξούδας συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ. και Χ.Τ.  Προδιαγραφής     ΔΔ-327  
(ΚΥ  430021588) 

3305 4300021667 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης AL για συνένωση-σύνδεση αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AL 120 μη 
προμονωμένο Προδιαγραφής     GR- 272        (ΚΥ  430021667) 

3306 4300021679 
Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με γυμνό αγωγό 
CU 35-50   Προδιαγραφής     GR-  272       (ΚΥ  430021679) 

3307 4300021680 

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με υπόγειο 
καλώδιο AL 150 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής     GR-  272       
(ΚΥ  430021680) 

3308 4300021692 

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 120 με υπόγειο 
καλώδιο AL 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής     GR- 272        
(ΚΥ  430021692) 

3309 4300021709 

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 70 με υπόγειο 
καλώδιο AL 150 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό)  Προδιαγραφής     GR-   272      
(ΚΥ  430021709) 

3310 4300021710 

Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου AL 70 με υπόγειο 
καλώδιο AL 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό)  Προδιαγραφής     GR-   272      
(ΚΥ  430021710) 

3311 4320006025 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   2Χ6   ΤΠ–115/20.09.81        (ΚΥ  
432006025) 

3312 4320006037 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   2Χ16   ΤΠ–115/20.09.81        (ΚΥ  
432006037) 

3313 4320006049 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   4Χ6   ΤΠ–115/20.09.81       (ΚΥ  
432006049) 

3314 4320006050 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   4Χ16   ΤΠ–115/20.09.81       (ΚΥ  
432006050) 

3315 4320006062 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   4Χ25  ΤΠ–115/20.09.81       (ΚΥ  
432006062) 

3316 4320006074 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   4Χ35  ΤΠ–115/20.09.81      (ΚΥ  
432006074) 

3317 4320006086 
Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου   4Χ50   ΤΠ-115/20.09.81     (ΚΥ  
432006086) 

3318 4320006104 
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης της μόνωσης στις συνενώσεις ΣΚ ΧΤ προδιαγραφής  GR-
273 /11.02.86  και ΔΔ/ 3083/26.06.13  (ΚΥ  432006104) 
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3319 4320006153 
Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των άκρων των ΣΚ ΧΤ  Προδιαγραφής     GR-273/11.02.86  και 
ΔΔ/ 3083/26.06.13     (ΚΥ  432006153) 

3320 4320008447 
Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 40/20 στεγανοποίησης  άκρου φάσεως για ΣΚ 3X50AL + 50ST  σύμφωνα 
με ΤΠ ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94 + Συμπλήρωμα Νο 1/14.03.02  (ΚΥ  432008447) 

3321 4320008459 
Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 50/30 στεγανοποίησης  άκρου φάσεως για ΣΚ 3X150AL + 50ST  
σύμφωνα με ΤΠ ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94+Συμπλήρωμα Νο1/14.03.02  (ΚΥ  432008459) 

3328 4400001440 Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 63A Προδιαγραφής     GR- 153        (ΚΥ  440001440) 

3329 4400001464 Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 100A Προδιαγραφής     GR- 153           (ΚΥ  440001464) 

3330 4400001506 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν)  6Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153         (ΚΥ  
440001506) 

3331 4400001518 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 10Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153         (ΚΥ  
440001518) 

3332 4400001543 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 25Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153          (ΚΥ  
440001543) 

3333 4400001555 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 30Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153          (ΚΥ  
440001555) 

3334 4400001567 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 35Α για βάση  25Α  Προδιαγραφής     GR-153         (ΚΥ  
440001567) 

3344 4540002015 
Παράκυκλος στεγανότητος (τάπα) κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης    (σχέδιο 9.2.5/10.02.2004)   
Προδιαγραφής     GR-152/10.2.2004      (ΚΥ  454002015) 

3345 4540002027 
Παράκυκλος συστολής Φ49 κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης  (σχέδιο 9.2.6/10.02.2004)   
Προδιαγραφής     GR-152/10.2.2004        (ΚΥ  454002027) 

3346 4540002039 
Παράκυκλος συστολής Φ62 κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης   (σχέδιο 9.2.7/10.02.2004)  
Προδιαγραφής     GR-152/10.2.2004         (ΚΥ  454002039) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 

Ομάδα 1      Ποσοστό αχρήστων 0%, ποσοστό απωλειών 0% 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

1.1 Ακροκιβώτια XT και  ΜΤ                       

1.2 Αλεξικέραυνα ΜΤ                   

1.3 Ανταλλακτικά αποζευκτών 

1.4 Ανταλλακτικά μετασχηματιστών ισχύος  

1.5 Αποζεύκτες μονοπολικοί , αποζεύκτες  τριπολικοί,   ασφαλειοαποζεύκτες              

1.6 Αποζευκτικά αλεξικεραύνων           

1.7 Βάσεις ασφαλειοαποζευκτών  και  θήκες ασφαλειοαποζευκτών                    

1.8 Βάσεις χειριστηρίων μαχαιρωτών διακοπτών ΜΤ 

1.9 Βραχίονες (τραβέρσες) 

1.10 Βύσματα προσαρμογής φυσιγγίων 

1.11 Δέκτες τηλεχειρισμού 20Α           

1.12 Διακόπτες απομόνωσης. ΜΤ  

1.13 Διακόπτες αυτόματης επαναφοράς (RECLOSER)  τριπολικοί  ΜΤ 

1.14 Διακόπτες ισχύος ΜΤ και  Διακόπτες φορτίου 

1.15 Δίχαλα κεφαλής μονωτήρων τέρματος   

1.16 Δοκοί χαλύβδινοι  

1.17 Δοκοί αναρτήσεως αποζευκτών 

1.18 Εντατήρες χαλυβδίνων βραχιόνων 

1.19 Ενωτήρες συμπίεσης συνεστραμμένων  καλωδίων 

1.20 Εξαρτήσεις μονωτήρων ανάρτησης   

1.21 Εργαλεία                          

1.22 Ζευκτήρες ξύλινων στύλων χαλύβδινοι  

1.23 Ζυγοί CU 

1.24 Θερμοσυστελλόμενα. Επιστόμια  ακροκιβωτίων Χ.Τ., σωλήνας μονώσεως αγωγών ακροκιβωτίων ΧΤ 

1.25 Θερμοσυστελλόμενες απαρτίες συνένωσης - επισκευής -συγκολλήσεως καλωδίου 2Χ16  

1.26 Καλώδια αυτοφερόμενα τηλεφώνων 

1.27 Κιβώτια διακλαδώσεως ασφαλειών, διακλαδώσεως Μονοφασικά, διακλαδώσεως Τριφασικά 

1.28 Κιβώτια ζεύξης  και καλύμματα             

1.29 Κιβώτια στεγανά AL για χρονοδιακόπτες 

1.30 Κυψέλες μεταλλικές ΚΒ/Δ10 παροχής ΧΤ μέσω Μ/Σ εντάσεως 

1.31 Λουκέτα Ασφαλείας                    

1.32 Μαγνητικός διακόπτης τιμολογίου "Ν"     

1.33 Μετασχηματιστές ισχύος και Μετασχηματιστές μετρήσεως  

1.34 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας   

1.35 Μικροαυτόματοι ΧΤ  Μονοφασικοί  και Τριφασικοί 

1.36 Ξυλοδοκοί αγκύρωσης επιτόνων 

1.37 Παρεμβύσματα ξύλινα και χαλύβδινα 

1.38 Πάσσαλοι ξύλινοι 

1.39 Πλαίσια στήριξης μαχαιρωτών διακοπτών 

1.40 Προφυλακτήρες υπογείων καλωδίων 

1.41 Πυκνωτές (συστοιχία) 

1.42 Σιδηροδοκοί  

1.43 Στηρίγματα καλωδίων      

1.44 Στύλοι ξύλινοι, τσιμεντένιοι φυγοκεντρικοί, τσιμεντένιοι δονητικοί, χαλύβδινοι δικτυωτοί, χαλύβδινοι ΜΑΝΕΣΜΑΝ 

1.45 Συνδέσεις  υπογείων καλωδ. ΧΤ ευθείας, ΧΤ – λυομένων επαφών,  ΧΤ-ταφ,  ΜΤ ευθείας 

1.46 Συνδετήρες συμπιέσεως  αγωγών και υπογείων καλωδίων,  AL  και διμεταλλικοί (χιτώνια)  

1.47 Σωλήνες πλαστικοί (μακαρόνια) 
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1.48 Τηκτά ΜΤ ασφαλειών                  

1.49 Υποδοχές φυσιγγίων ασφαλειών 

1.50 Υποδοχές ομφαλού μονωτήρων τέρματος     

1.51 Χρονοδιακόπτες δημοτικού φωτισμού 

 

Ομάδα 2      Ποσοστό αχρήστων 0%, ποσοστό απωλειών 1% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

2.1 Θερμοσυστελλόμενα χιτώνια και επιστόμια συνεστραμμένων καλωδίων 

 

Ομάδα 3      Ποσοστό αχρήστων 0%, ποσοστό απωλειών 2% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

3.1 Πινακίδες επισημάνσεως στύλων         

 

Ομάδα 4      Ποσοστό αχρήστων 0%,  ποσοστό απωλειών 3% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

4.1 Διατάξεις μετρήσεων πλαστικών κιβωτίων μονοφασικών μετρητών, και με ασφάλειες 

4.2 Διάφραγμα AL εξαγωγής καλωδίων 

4.3 Στοιχεία συνδέσεως Ν-3φασικά 

4.4 Σύνδεση εξ AL/AL κιβωτίων διακλαδώσεως 

4.5 Φυσίγγια ασφαλειών ΧΤ, ΧΤ μαχαιρωτά 

 

Ομάδα 5      Ποσοστό αχρήστων 0%, ποσοστό απωλειών 5% 
 

Ομάδα 6      Ποσοστό αχρήστων 1%, ποσοστό απωλειών 0% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

6.1 Ράβδοι ελικοειδείς επισκευής αγωγών  

6.2 Σφιγκτήρες αναρτήσεως αγωγών γης,  γωνίας 

6.3 Σφιγκτήρες συμπιέσεως τέρματος (ακροδέκτες) 

 

Ομάδα 7      Ποσοστό αχρήστων 1%, ποσοστό απωλειών 1% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

7.1 Ακροδέκτες AL,CU 

7.2 Μονωτήρες τέρματος ΜΤ                

 

Ομάδα 8      Ποσοστό αχρήστων 1%, ποσοστό απωλειών 2% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

8.1 Στηρίγματα μονωτήρων παροχών      

 

Ομάδα 9      Ποσοστό αχρήστων 2%,  ποσοστό απωλειών 0% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

9.1 Κιβώτια μεγιστοδείκτη τριφασικά 

9.2 Κιβώτια τριφασικών παροχών 

9.3 Περιλαίμια ΣΩΣ διάφορα          

9.4 Σφιγκτήρες τέρματος  συνεστραμμένων καλωδίων 

9.5 Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων Υ/Σ 4" 

 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

5.1 Ξυλόβιδες, Κατσαβιδόβιδες,  Λαμαρινόβιδες 

5.2 Πλακίδια προστασίας δημοτικού φωτισμού 

5.3 Πολτός εμπληστήρας            
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Ομάδα 10      Ποσοστό αχρήστων 2%, ποσοστό απωλειών 1% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

10.1 Αγωγοί CU Γειώσεων 

10.2 Μονωτήρες κώδωνος ΜΤ                 

10.3 Στηρίγματα συνεστραμμένων καλωδίων 

10.4 Σφιγκτήρας τέρματος (κοκοράκι) 

10.5 Σφιγκτήρες ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων 

 

Ομάδα 11      Ποσοστό αχρήστων 2%, ποσοστό απωλειών 2% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

11.1 Ακροστόμια AL (πίπα)                

11.2 Καλύμματα συνδετήρων συνεστραμμένων καλωδίων 

11.3 Περιλαίμια γειώσεως μικρά 

11.4 Συνδετήρες  2, 3 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων 

11.5 Συνδετήρες  διμεταλλικοί παραλλήλων αυλάκων AL 

11.6 Συνδετήρες διμεταλλικοί συμπιέσεως (βαρελάκι),  συμπιέσεως με ακραίο αγωγό 

11.7 Συνδετήρες συνεστραμμένων καλωδίων 

 

Ομάδα 12      Ποσοστό αχρήστων 2%, ποσοστό απωλειών 3% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

12.1 Κοχλίες (Φ 14Χ20 - 150)          

12.2 Συνδετήρες χαλύβδινοι κυλινδρικοί     

 

Ομάδα 13      Ποσοστό αχρήστων 2%, ποσοστό απωλειών 4% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

13.1 Συνδετήρες 1 κοχλία παραλλήλων αυλάκων 

 

Ομάδα 14      Ποσοστό αχρήστων 3%, ποσοστό απωλειών 0% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

14.1 Αγωγοί CU Δικτύου 

14.2 Βάσεις ασφαλειών ΧΤ μαχαιρωτές, Μικροαυτομάτων 

14.3 Καλώδια AL 15 - 22 kV Μονοπολ. Μ.95, Μονοπολ. Α.120 

14.4 Καλώδια CU 15 - 22 kV Τριπολικά Α.120, Μ.95 

14.5 Καλώδια CU ΜΤ 6,6 kV 

14.6 Καλώδια ΜΤ AL 

14.7 Καλώδια ΧΤ AL ΝΑΚΒΑ 

14.8 Καλώδια ΧΤ CU 2 - 3 πόλων 8 - 50 τ.χ. 

14.9 Καλώδια ΧΤ CU NKBA Πολυπολικά, CU NYFGBY, CU Μονοπολικά έως 10 τ.χ., CU ΝΚΒΑ έως 35 τ.χ., CU πιλότ 

14.10 Καλώδια ΧΤ CU Τετραπολικά 10 - 35 τ.χ. 

14.11 Καλώδια ΧΤ πεπλατυσμένα, συνεστραμμένα,  Χ-LPE 

 

Ομάδα 15      Ποσοστό αχρήστων 3%, ποσοστό απωλειών 1% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

15.1 Καλώδια ΧΤ AL  BN 1Π 50-120 τ.χ. 

15.2 Καλώδια ΧΤ CU Μονοπολικά 1,5 - 6 τ.χ., 10 - 35 τ.χ.,  150 - 400 τ.χ., 50 - 120 τ.χ. 

15.3 Μονωτήρες  επιτόνων (αυγά)            

15.4 Μονωτήρες ΧΤ, παροχής ΧΤ                             

 

Ομάδα 16      Ποσοστό αχρήστων 3%, ποσοστό απωλειών 2% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

16.1 Συνδετήρες 1 κοχλία παραλλήλων αυλάκων 

 

Ομάδα 17      Ποσοστό αχρήστων 3%, ποσοστό απωλειών 3% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

17.1 Βύσμα τοίχου συνεστραμμένων καλωδίων 

17.2 Στυπιοθλίπτες 



4 
 

 

Ομάδα 18      Ποσοστό αχρήστων 4%, ποσοστό απωλειών 0% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

18.1 Αγωγοί ACSR - AL - AAAC 

 

Ομάδα 19      Ποσοστό αχρήστων 4%, ποσοστό απωλειών 1% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

19.1 Ενωτήρ συμπιέσεως ALευθ.-σώμα, συμπιέσεως ευθ.-AAAC, συμπιέσεως χαλύβδινος ευθ. - ψυχή 

19.2 Σφιγκτήρες  συμπιέσεως  τέρματος (σώμα) 

 

Ομάδα 20      Ποσοστό αχρήστων 5%, ποσοστό απωλειών 0% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

20.1 Καλώδια ΧΤ CU συγκεντρικά 2 πόλων και 4 πόλων 

20.2 Καλώδια ΧΤ συγκεντρ. AL 

 

Ομάδα 21      Ποσοστό αχρήστων 5%, ποσοστό απωλειών 5% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΥΛΙΚΟΥ 

21.1 Λαμπτήρες πυρακτώσεως         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Τα αποξηλωμένα από τους Αναδόχους υλικά, διαχωρίζονται σε δύο (2) ομάδες, όπως 
αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 
1. ΟΜΑΔΑ I: Υλικά που χαρακτηρίζονται στη X κατηγορία 
 
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα αποξηλωμένα υλικά που σύμφωνα με επί μέρους 
οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει πριν επανατοποθετηθούν στα δίκτυα, να υποστούν 
υποχρεωτικά, έλεγχο ή επισκευή. 

Τα υλικά αυτά είναι: 

Ξύλινοι Στύλοι 
Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και Δέκτες ΤΑΣ 
Μετασχηματιστές ΜΤ/ΧΤ και Αυτό Μ/Σ 
Ρυθμιστές Τάσης- Πυκνωτές 
Διακόπτες (Αυτόματης επαναφοράς, Απομόνωσης, Φορτίου) 
Ασφαλειαποζεύκτες, Αποζεύκτες 
Πίνακες Υ/Σ Διανομής και Παροχών Μ.Τ. 

Τα υπόψη υλικά πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που αποξηλώθηκαν στην 
αποθήκη ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο. 

Εξαίρεση αποτελούν οι Μετασχηματιστές ΜΤ/ΧΤ που προέρχονται από αποξήλωση εκτός 
βλάβης (π.χ. λόγω επαύξησης ισχύος ή παραλλαγής δικτύου, κλπ). 
 
Σε αυτούς γίνεται άμεσα έλεγχος από προσωπικό της Περιοχής και εάν: 

1. Δεν παρουσιάζουν εμφανή εξωτερικά προβλήματα (π.χ. διαρροή λαδιού, σκουριές, 
κλπ). 

2. Οι μετρήσεις των αντιστάσεων μόνωσης και διηλεκτρικής αντοχής του λαδιού είναι 
υψηλότερες των ελάχιστων που καθορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες. 

Τότε είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμοι, χαρακτηρίζονται στην κατηγορία Β, θα 
τοποθετούνται στα δίκτυα και αναγράφονται στις ΚΤΥ, με χαρακτηρισμό καταλληλότητας 
Β. 
 
Ο έλεγχος γίνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση της εντολής έργου, στην οποία 
περιλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης του Μετασχηματιστή, ώστε να είναι δυνατή η 
συμπλήρωση της ΚΑΥ, με την ορθή κατηγορία καταλληλότητας (Β ή X). 

2. ΟΜΑΔΑ II: Υλικά που χαρακτηρίζονται στις κατηγορίες Β ή Γ με την πραγματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά την αποξήλωση 

 
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που δεν ανήκουν στην προηγούμενη 
ομάδα I. 
 
3. Τα επιστρεφόμενα από τους Αναδόχους στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ υλικά, θα 

περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά Δελτία Επιστροφής Υλικών (ΔΕΥ) ανά κατηγορία 
καταλληλότητας. 
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Στόχος είναι να υπάρχει ταύτιση καταλληλότητας μεταξύ αποξηλωθέντων και 
επιστρεφόμενων υλικών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όταν συμφωνεί η 
καταλληλότητα στις ΚΑΥ και στα αντίστοιχα ΔΕΥ. Αυτό είναι εύκολο όταν τα υλικά που 
αποξηλώνονται, επιστρέφονται αμέσως στην αποθήκη ΔΕΔΔΗΕ ώστε να διευθετούνται 
άμεσα, τυχόν διαφωνίες. 
 
Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα με μέριμνα του ΤΤΕΔ κάθε Δ/νσης Περιφέρειας, θα 
γίνεται διαλογή των υλικών που έχουν επιστραφεί από αποξήλωση με κατηγορία 
καταλληλότητας X σε άμεσα χρησιμοποιήσιμα, άχρηστα και επισκευάσιμα. 
 
Αυτά που χαρακτηρίζονται σαν άμεσα χρησιμοποιήσιμα, θα μετατρέπονται στην Β 
κατηγορία καταλληλότητας με Δελτίο Μετατροπής Υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.& ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

  

A. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

  

B. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 

  

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

Δ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΕΡΓΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη του 

Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 

τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που 

προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε 

προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Οι παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις καλύπτουν και την εκτέλεση εργασιών σε περιπτώσεις 

αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και εκτός των ορίων της εργολαβικής 

περιοχής του Αναδόχου, όταν του δίδεται ανάλογη εντολή από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης 

 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, το 

ακόλουθο: 

 

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική 

βλάβη ή/και ψυχική οδύνη) και υλικών ζημιών Τρίτων, ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ 

άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 

3. Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή 
χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της 
Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει 

να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 
 

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για 
ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και 
ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 
 

4. Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 
 

4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής 
Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο 

συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής 
Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των 

ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 
ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν 

κάτω του ποσού των 1.000.000ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και 
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση 

ΔΕΔΔΗΕ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 
υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου 
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ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και 

συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

 

4.3. Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ. 

 
5. Διάρκεια ασφάλισης 
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με 

την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία της 

αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, 

συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του 

συνεργεία, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Γενικής 

Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του Ευθύνης με τους ίδιους όρους 

κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την 

αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ. 

 

6. Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

6.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 

διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 

6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η 

ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και καταβάλει κάθε ποσό που απαιτείται για 

έξοδα έκδοσης εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική 

ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης 

των ασφαλιστών. 

 

6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των 

συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 

η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 

6.4. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ευθύνη 

προστήσαντος). 
 

6.5. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση lossoccurrence, 
δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών 

που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν εφαρμόζεταιο 

Ειδικός Όρος 6.5. 

 

 

7. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 

7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το 

πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον 

Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι του Αναδόχου. 
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7.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ορίζεται συνασφαλιζόμενη. 

 

7.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, 

με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής 

Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας 

Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 

 

7.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν 

σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει, υποχρεώνεται να ζητήσει από τους 

ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  

 

“Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον Ανάδοχο 

τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά στην 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν θα έχει ισχύ ο 

Ειδικός Όρος 7.1. 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 

 

1. Ασφαλιστήρια των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 

αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76). 

 

1.1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κλπ. που 

προκαλούνται σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που χρησιμοποιούνται 

από αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο 

προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) 

και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

 

1.2. Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 

όποτε του ζητηθούν.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω 

Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή 

κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε 

μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου. 

 

2. Ασφαλιστήρια των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία 

 

2.1. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων, δεόντως επικυρωμένα, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
2.2. Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα 

κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του 

Έργου. 

 

2.3. Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι 

αυτοί που ισχύουν στο Υπόδειγμα Α (Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων), του παρόντος. 
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Εξαιρείται ο όρος : "Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι συνασφαλισμένη". 

 

 

 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  

 

1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 

 

1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 

1.2. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία 

ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα 

με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 

προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού 

και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 

2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 

 

2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του 

που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει 

να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και 

αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής 

του. 

 

2.2. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του 

Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες 

ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.  

 

2.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 

Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι 

σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 

ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία). 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ) 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

1. Αντικείμενο Ασφάλισης 

 

Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, 

εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί 

η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. 

 

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές και 

παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ), από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για 

επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις 

Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 



8 

 

2. Έκταση Κάλυψης 

 

2.1. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στα Έργα.  

Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους 

εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς 

χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά 

εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο 

ΕΔΔΗΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4. Διάρκεια 

Ασφάλισης. 

 

2.2. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά 

αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από το ΕΔΔΗΕ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 

Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών 

αυτών σε άλλο σημείο του ΕΔΔΗΕ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις 

Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ομοίως καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε 

απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή πλημμύρα). 

Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4. Διάρκεια 

Ασφάλισης. 

 

2.3. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον Ανάδοχο να καλύπτονται 

και κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού 

χώρου από τόπο σε τόπο. 

 

3. Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών – Απαλλαγές - Αναγγελία Ζημιών 

 

3.1. Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική 

στιγμή, προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλευμένη στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ. Στις 

περιπτώσεις που η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι 

η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, 

είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα 

παρέμβασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη 

διαφορά. 

 

3.2. Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε 

απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο 

με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, 

εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 

Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα 

ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000,00 ΕΥΡΩ. 

 

3.3. Ανώτατο όριο απαλλαγής 1.000 ΕΥΡΩ για κάθε ζημιά και περιστατικό. 

 

3.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο προθεσμίας, να 

αναγγείλει εγγράφως τις ζημιές, απώλειες κ.λπ. των υλικών που έχει στα χέρια του: 1) στον 

ασφαλιστή, 2) στην αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και 3) στη ΔΟΛ/Υποτομέα 

Ασφαλίσεων.  

  

4. Διάρκεια Ασφάλισης 

 

Η παρούσα ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου με τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. και λήγει έξι μήνες μετά την λήξη της συμβατικής διάρκειας, όπως αυτή διαμορφώνεται 

μετά τις, τυχόν, παρατάσεις.   
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5. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 

5.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το 

πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον 

Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές 

του Αναδόχου. 

 

5.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 

5.3. Δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και για το λόγο αυτό, το σχετικό 

δικαίωμα του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, για την καταβολή αποζημίωσης, 

εκχωρείται στον ΔΕΔΔΗΕ αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία, σε τραπεζικό λογαριασμό 

του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα υποδεικνύεται στον ασφαλιστή πριν τη καταβολή της 

αποζημίωσης 

 

5.4. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, 

με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής 

Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας 

Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 

 

 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε) 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΕΡΓΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυμεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και 

περισσοτέρων Συμβάσεων Έργων Δικτύων Διανομής, της αυτής Διακήρυξης, της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι 

οποίες εκτελούνται παράλληλα, μπορεί να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο Έργων 

(OPENCOVER) στο οποίο θα τηρούνται τα εξής:  

 

1. Αντικείμενο Ασφάλισης  

(Περιγραφή αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης και σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα 

του παρόντος) 

 

2. Όρια Κάλυψης 

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών, για την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης και 

Εργοδοτικής Ευθύνης, θα είναι το τριπλάσιο από τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με το 

αντίστοιχο Υπόδειγμα Α του παρόντος. 

 

3. Απαλλαγές 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης) 

 

4. Διάρκεια Ασφάλισης 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης) 

 

5. Ειδικοί Όροι 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης) 

 

6. Γενικοί Όροι 

(Σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του παρόντος, αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης) 
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