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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
 

Άρθρο  1 
 

 1 : Ορολογία – Ορισµοί 
Άρθρο  2 : Σχέδια και οδηγίες 
Άρθρο  3 : Μελέτες 
Άρθρο  4 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 
Άρθρο  5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 
Άρθρο  6 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
Άρθρο  7 : Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους  
Άρθρο  8 : Υπεργολαβίες 
Άρθρο  9 : Εκχώρηση 
Άρθρο 10 : Τοπογραφικές εργασίες -  στοιχεία 
Άρθρο 11 : Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία 
Άρθρο 12 : Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – συναφείς 

υποχρεώσεις αυτού 
Άρθρο 13 : Βοηθητικά έργα -Οδοί προσπέλασης 
Άρθρο 14 : Προσωπικό του Αναδόχου 
Άρθρο 15 : Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 
Άρθρο 16 : Νυχτερινή, Υπερωριακή  Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές 
Άρθρο 17 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 18 : Μηχανήµατα, Εργαλεία-Υλικά Αναδόχου 
Άρθρο 19 : Χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ∆Ε∆∆ΗΕ 
Άρθρο 20 : Έκδοση απαιτουµένων Αδειών 
Άρθρο 21 : Ευθύνες του Αναδόχου σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
Άρθρο 22 : Ευθύνες του Αναδόχου σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
Άρθρο 23 : Λοιπές Ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 24 : Ενότητες προγραµµατισµένων εργασιών 
Άρθρο 25 : Έλεγχος του Έργου 
Άρθρο 26 : Επιθεωρήσεις-∆οκιµές υλικών και εξοπλισµού 
Άρθρο 27 : Εξοπλισµός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 
Άρθρο 28 : Ανταλλακτικά 
Άρθρο 29 : Τεχνογνωσία 
Άρθρο 30 : Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ηµερολόγιο 
Άρθρο 31 : Ελαττώµατα του Έργου 
Άρθρο 32 : Βλάβες στο Έργο- Αποζηµιώσεις 
Άρθρο 33 : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
Άρθρο 34 : Παραλαβή για χρήση 
Άρθρο 35 : Προσωρινή Παραλαβή 
Άρθρο 36 : Περίοδος Εγγύησης 
Άρθρο 37 : Οριστική Παραλαβή 
Άρθρο 38 : Αυξοµειώσεις Συµβατικού τιµήµατος 
Άρθρο 39 : Απολογιστικές εργασίες 
Άρθρο 40 : Επιµετρήσεις 
Άρθρο 41 : Λογαριασµοί –Πιστοποιήσεις 
Άρθρο 42 : Πρόγραµµα Τιµολογήσεων του Έργου 
Άρθρο 43 : Τρόπος πληρωµής-∆ικαιολογητικά 
Άρθρο 44 : Ασφαλιστικές καλύψεις 
Άρθρο 45 : Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 
Άρθρο 46 : Αξιολόγηση Αναδόχου 
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ΑΡΘΡΟ 1 
 

          Ορολογία – Ορισµοί 
 
 

Κατά την ερµηνεία της Σύµβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς 
την Σύµβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια : 
Εταιρεία : ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε.). 
Ανάδοχος : είναι το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε µε Σύµβαση η 
εκτέλεση του Έργου. 
Σύµβαση : είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του Έργου.  Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν συµπληρώµατα 
της Σύµβασης. 
Συµβαλλόµενοι : είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ που είναι η αρµόδια 
για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 
Προϊσταµένη Υπηρεσία : είναι η Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ που προΐσταται της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Έργο : είναι το αντικείµενο της Σύµβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
Συµφωνητικό. 
Εξοπλισµός : είναι όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, κλπ, 
που θα ενσωµατωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία για 
τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 
Μηχάνηµα Έργου : είναι µηχάνηµα σταθερό ή µετακινούµενο (π.χ. αναµικτήρες 
σκυροδέµατος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών, κλπ), που χρησιµοποιείται 
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. 
Ελαττώµατα : είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήµιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από τα 
οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη προβλεποµένων από τη Σύµβαση ιδιοτήτων του 
Έργου ή µέρους αυτού από όσα έχουν συµφωνηθεί µε τη Σύµβαση, τα σφάλµατα ή και 
οι εσφαλµένοι υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου 
όπως αυτά νοούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και τεχνικής, καθώς και 
οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νοµικά 
ελαττώµατα. 
Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωµα.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Σχέδια και Οδηγίες 
 

Σε συµπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στα Συµβατικά Τεύχη και 
ειδικότερα σύµφωνα µε τα σχέδια τις Προδιαγραφές Υλικών, τις Τεχνικές Οδηγίες, τις 
Οδηγίες ∆ιανοµής κλπ. 
 
2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι 
εφαρµόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη 
προηγούµενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 
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3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει µε κάθε προσοχή και επιµέλεια, τα σχέδια που του 
χορηγεί ο "Εντεταλµένος Μηχανικός" της Εταιρείας και θεωρείται ότι τα αποδέχεται 
πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις 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. 
4. Τα σχέδια και οι µελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της 
Σύµβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες της. Η Εταιρεία φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος µε δύο (2) αντίγραφα 
των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου µπορεί να του χορηγηθούν περισσότερα 
αντίγραφα, εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο Ανάδοχος µπορεί µε έγγραφη 
αίτησή του, να ζητά από την Εταιρεία τυχόν σχέδια ή οδηγίες, που είναι απαραίτητες 
για την εκτέλεση των εργασιών. 
5. Από ένα (1) αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραµµάτων 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" της Εταιρείας ή άλλο 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της Εταιρείας. 
6. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε 
ανεξάρτητο τµήµα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
7.       Σύµφωνα µε το Έργο της ∆ιακήρυξης και ειδικότερα: 
7.1  Για εργασίες σε χώρους Υ/Σ, εκτός από τα συγκεκριµένα σχέδια του κάθε έργου, 
χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση και τα αναφερόµενα στον παρακάτω πίνακα που 
είναι γενικά, τυπικά κατασκευαστικά και λεπτοµερειακά σχέδια που θα χορηγούνται από 
την Εταιρεία : 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
1 Όρια ∆.Π.Α. 3-40223 

2 Ενδεικτικές κατόψεις  3-46107 
3 Ενδεικτικές τοµές Υ/Σ σε θέσεις καταπακτών  3-46037 

4 Σκαριφήµατα ενδεικτικών καταπακτών 57825/1&2 
5 Ενδεικτικό στεγανολεκάνης 3-47542 

6 Πλάκα και οπές για πίνακες  MAGRINI 3-36780 
7 Βάση και κανάλι για πίνακες  STALCO 3-49774 

8 Βάση και κανάλι για πίνακες SIEMENS 3-48381 
9 Βάση και κανάλι για πίνακες VERCORS  3-56916 
10 Βάση Μ/Σ και κανάλι πίλλαρ 3-48896 

11 Βάση και κανάλι για πίλλαρ  STALCO & ΚΗΜ  3-57782 
12 Εγκιβωτισµός καλωδίων χώρου Μ/Σ  3-53767 

13 Κρίκος έλξης Μ/Σ  3-55629 
14 Κανάλι καλωδίων και λαµαρίνες επικάλυψης 3-46019 

15 Προστατευτική περσίδα Μ/Σ  3-49143 
16 Περσίδες αερισµού  3-33476 

17 Πλατύσκαλα σε εσοχές καταπακτών  3-55446 
18 Πόρτες σε εσοχές καταπακτών 3-57808 & 3-57809 
19 Πόρτες µονόφυλλες  33422 

20 Πόρτες δίφυλλες  3-36676 
21 Πλέγµατα διαχωριστικά, καλωδίων και αεραγωγών 3-36154 & 3-57884 

22 Σκάλες υπογείων Υ/Σ  3-43490 & 3-57783 
23 Σκάλες ηµιυπόγειων Υ/Σ και µπάρες ασφαλείας 3-31158 
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24 Σχάρα αερισµού  20705/1 
25 Σχάρα αερισµού  20704/1 
26 Σχάρα αερισµού  20794 

27 Σχάρα αερισµού 20750 
28 Σχάρα αερισµού  20744 

29 Σχάρα αερισµού  33372 
30 Σχάρα αερισµού και επίσκεψης 29817 

31 Σχάρα αερισµού και επίσκεψης 3-48948 
32 Κάλυµµα θυρίδας επίσκεψης σε καταπακτές  3-55446 

33 Μηχανισµός αντίβαρου σε θυρίδες επίσκεψης  3-62146 
34 ∆ιάταξη Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ. 3-79870 
35 ∆ιάταξη χώρων πινάκων 20KV  3-79192 

 
 
7.2  Για εργασίες σε υφιστάµενα κτίρια και σε λοιπές εγκαταστάσεις επειδή δεν 
υπάρχουν συγκεκριµένα σχέδια, για κάθε έργο χρησιµοποιούνται τα αναφερόµενα στον 
παρακάτω πίνακα,  που είναι πληροφοριακά, γενικά και τυπικά, που θα χορηγούνται 
από την Εταιρεία:  
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
1 Περίφραξη ασφαλείας  39497 

2 Περίφραξη ασφαλείας 39543 
3 Περίφραξη ασφαλείας 37032 Ρ 

4 Περίφραξη γηπέδων ∆ΕΗ  3-47578 
5 Πόρτα περίφραξης  3-46013 

6 Πόρτα περίφραξης από κατσαρό πλέγµα 3-47466 
7 Μεταλλικά κουφώµατα απλά 3-65072 

8 Μεταλλικά κουφώµατα πτυσσόµενα 3-65135 
9 Μεταλλική συρόµενη αυλόθυρα 3-65152 
10 Κιγκλίδωµα ασφαλείας  3-65173 

11 Κιγκλίδωµα ασφαλείας (λεπτοµέρεια) 3-65174 
12 Πλέγµατα από σύρµα κατσαρό  3-65172 

13 Χαµηλό σωληνωτό κιγκλίδωµα 3-65170 
14 Πόρτες ξύλινες πρεσσαριστές  3-65067 

15 Τυπικό σχέδιο οδοποιίας και λεπτοµέρειες  3-47508 
16 Προκατασκευασµένες πλάκες  3-65049 

17 Μόνωση δώµατος (τυπικό) 3-65131 
18 Σιδεριές ασφαλείας  3-65153 
19 Πάγκος εξυπηρέτησης πελατών  3-47463 

20 Περίφραξη επί µανδρότοιχου  3-46061 
21 Υαλόφρακτο ταµείου  3-47465 

22 Πάγκος ταµείου  3-47464 
23 Κινητά χωρίσµατα αλουµινίου 3-62033 

 
 
 
   

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Μελέτες  
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 
 

Σε συµπλήρωση των αναφεροµένων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων, τα πρότυπα και 
οι κανονισµοί, µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι : 
 
1. Οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί και Πρότυπες τεχνικές Προδιαγραφές, 
∆ιατάξεις και Εγκύκλιοι, καθώς και οι Γερµανικές Προδιαγραφές DIN σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν αντίστοιχες Ελληνικές. 
 
2. Οι προδιαγραφές και οδηγίες εφαρµογής ορισµένων βιοµηχανικών υλικών που 
εκδίδονται από τους κατασκευαστές των υλικών αυτών, όπως π.χ. χρωµάτων, 
οξύµαχων και αλκαλίµαχων υλικών προστασίας, οξυπυρίµαχων πλίνθων, µονωτικών 
υλικών, πλαστικών και άλλων. 
 
3. Οι κάθε είδους εργασίες και κατασκευές πρέπει να είναι καλότεχνες, στις 
περιπτώσεις που τα όργανα της Επιχείρησης διαπιστώσουν κακοτεχνίες τότε οι εργασίες 
ή κατασκευές θεωρούνται απαράδεκτες και ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 
ανακατασκευάσει αυτές. 
Όλα τα έξοδα και η καθυστέρηση θα είναι εις βάρος του εργολάβου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας  

 
Σε συµπλήρωση των αναφερόµενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα εξής: 
 
1.  Προϊσταµένη Υπηρεσία είναι ο Τοµέας Τεχνικών Εργασιών ∆ικτύου της ∆ΠΑ 
2.  Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι ο Υποτοµέας ∆οµικών Έργων της ∆ΠΑ 
3.  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αρµοδιότητες και 
τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Εταιρείας όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές 
της διατάξεις, από τη Νοµοθεσία και τους κανονισµούς λειτουργίας της, όπως αυτοί 
κάθε φορά ισχύουν.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου  

 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύµβαση 
αποκαλείται και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται µε την Εργοληπτική 
Επιχείρηση του Αναδόχου µε µόνιµη σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κλπ) να 
διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού ή 
αντίστοιχης αναγνωρισµένης ως ισότιµης ειδικότητας. Σε περίπτωση εκτέλεσης Η/Μ 
εργασιών πρέπει να ορισθεί και Επιβλέπων Μηχανικός που να διαθέτει άδεια εξάσκησης 
επαγγελµατικού διπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
αντίστοιχης αναγνωρισµένης ως ισότιµης ειδικότητας. 
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2. Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια 
από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των 
χρησιµοποιούµενων 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», για 
την αποφυγή ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί 
στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την 
εκτέλεση των έργων, της παρούσας Σύµβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο 
«Επιβλέπων Μηχανικός» του. 
 
3.   Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει ο ορισµός του «Επιβλέποντα Μηχανικού» 
του Αναδόχου µε κατάθεση στην ∆ιεύθυνση Περιφέρειας του ∆Ε∆∆ΗΕ 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 αυτής.  
Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ πριν τρείς (3) 
µήνες πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 
 
4. Ο  «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι µε βάση την παρούσα Σύµβαση 
εξουσιοδοτηµένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των 
έργων σε σχέση µε όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην εκτέλεση τους 
περιλαµβανοµένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή των Έργων. 
 
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις 
αρµοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων 
Μηχανικός» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύµβασης µε κοινή δήλωση του 
Αναδόχου και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του 
ιδίου. 

 
6. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατοµική Επιχείρηση, µπορεί «Επιβλέπων Μηχανικός» 
ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν 
παραπάνω. 
      
 

  ΑΡΘΡΟ 7 
 

          Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 8 των Γενικών Όρων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

          Υπεργολαβίες 
 

Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την υπογραφή της Σύµβασης και οπωσδήποτε πριν την 
έναρξη των εργασιών, να υποβάλλει για έγκριση τους τυχόν υπεργολάβους που θα 
χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. 
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Σε περίπτωση έγκρισης υπεργολαβίας για κύρια τµήµατα του έργου (αλλαγές τάσεις σε 
Υ/Σ πόλεως από τα 6,6KV στα 20KV, συντηρήσεις Υ/Σ) στα πλαίσια µιας ή και 
περισσοτέρων ∆ιοικητικών περιοχών του ∆Ε∆∆ΗΕ προϋπόθεση είναι ο Ανάδοχος του 
έργου να διατηρεί για κατασκευή µε ίδια µέσα κύρια τµήµατα του έργου που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του Συµβατικού τιµήµατος του έργου. Ο 
υπεργολάβος αυτός θα εγκρίνεται µόνον εφόσον διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται 
κατά το µέρος των εργασιών που θα αναλάβει.    
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

          Εκχώρηση 
 

Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων θα ισχύουν τα εξής: 
Με την έγκρισή της, η Εταιρεία, µέσω της Προϊσταµένης Υπηρεσίας, θα µπορεί να 
καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

 
          Τοπογραφικές εργασίες -  στοιχεία 

 
Σε κάθε σχέδιο µελέτης Υ/Σ θα περιλαµβάνεται τοπογραφικό σκαρίφηµα όπου θα 
ορίζεται η θέση του.  
Ειδικότερα, σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου Υ/Σ, εντός κοινόχρηστων 
χώρων (πλατείες κλπ), θα παραδίδεται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο, τοπογραφικό 
µε γεωγραφικές συντεταγµένες. 
 

                                                  ΑΡΘΡΟ 11 
 

          Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία 
 

Στην περίπτωση διαµόρφωσης νέων υπόγειων χώρων Υ/Σ ή τροποποίησης παλαιών, θα 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν υπόγεια νερά, ώστε κατόπιν µελέτης να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη στεγανότητα του χώρου, εντός του οποίου θα τοποθετούνται µηχανήµατα 
από τον ∆Ε∆∆ΗΕ όπως πίλαρ, Μ/Σ, πίνακες Μ/Τ, και καλώδια. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

          Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – 
 συναφείς υποχρεώσεις αυτού 

 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
1. Η Εταιρεία εφόσον ειδοποιηθεί έγκαιρα από τον Ανάδοχο, θα του δώσει δωρεάν 
σε όλη την διάρκεια των εργασιών της Σύµβασης ηλεκτρική ενέργεια σε τάση 
220/380V σε σηµεία της εκλογής στους χώρους των Έργων.  
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει µε δικά του έξοδα και σύµφωνα µε τους  κανονισµούς 
που ισχύουν σχετικά την τυχόν ηλεκτρική εγκατάσταση που θα απαιτηθεί για την 
σύνδεση των οποιωνδήποτε σηµείων λειτουργίας µηχανήµατος ή φωτισµού µε το 
σηµείο παροχής. Η σύνδεση θα γίνει µόνο αφού εγκριθούν από την Εταιρεία τα 
απαιτούµενα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 
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2. Ειδικά για τους Υ/Σ πόλεως ΜΤ/ΧΤ οι προς εκτέλεση εργασίες είναι µικρής 
χρονικής διάρκειας και απαιτείται χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος για λίγες ηµέρες ή ακόµη 
και ώρες γι’ αυτό εάν και εφόσον είναι δυνατόν η χορήγηση θα γίνεται µε απλή ή 
προσωρινή παροχή. 
3. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Ούτε για τις συνέπειες. 
4. Κάθε παράλογη άσκοπη ή ξένη προς τις ανάγκες του Έργου, χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα ελέγχεται από την Εταιρεία, η οποία έχει το δικαίωµα να διακόψει, σε µια 
τέτοια περίπτωση την παροχή. 
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει µε δική του ευθύνη το νερό 
που χρειάζεται για τις εργασίες του κάθε έργου και η προµήθεια του τον επιβαρύνει 
οικονοµικά. Επειδή τα έργα βρίσκονται κυρίως µέσα στα κτίρια συνήθως το νερό 
εξασφαλίζεται από την κοινόχρηστη παροχή εφόσον όµως προηγουµένως το επιτρέψει 
ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου, µετά των οποίων θα έρχεται σε συνεννόηση 
και συµφωνία ο ίδιος. 
6. Κατά τις εργασίες διανοίξεως καταπακτών ο γερανός της Εταιρείας όπου 
απαιτείται θα βοηθάει στην άρση εσχαρών και σιδηροδοκών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

 
          Βοηθητικά έργα -Οδοί προσπέλασης 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

          Προσωπικό του Αναδόχου 
 
Σε συµπλήρωση των αναφεροµένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων ισχύουν τα 
εξής: 
Ο Ανάδοχος από κοινού µε τον «Επιβλέποντα Μηχανικό» του έχει την υποχρέωση, να 
ανακοινώσει στην Εταιρεία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) µε έγγραφη γνωστοποίηση 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. 
Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν 
έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή 
αν δεν εκτελούν µε την απαραίτητη επιµέλεια τα καθήκοντά τους. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 
 

Σύµφωνα µε το Έργο της ∆ιακήρυξης, δεν περιλαµβάνεται, η πρόβλεψη και οι 
προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 
Νυχτερινή, Υπερωριακή  Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Προκειµένου να εκτελεσθεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, 
Εορτές, Κυριακές κλπ, από τον Ανάδοχο µε παρακολούθηση κατά την παράγραφο 5 
του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων, απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη άδεια του 
Εντεταλµένου Μηχανικού της Εταιρείας. 
 
2. Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει, για λόγους που δεν αφορούν τον 
Ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελεστεί εργασία ηµέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα ηµέρα ή 
νύκτα ή νύκτα Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ηµέρας, επιδίδεται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία στον Ανάδοχο ειδική έγγραφή εντολή, 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) Χ1,10-1] 
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 
Κ’ είναι το ισχύον ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο µε τις ισχύουσες  νόµιµες ρυθµίσεις 
ανάλογα µε την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά 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 6:00 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 
 
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω ειδική έγγραφη εντολή 
τότε επιβαρύνεται ο ίδιος επί την επιπλέον δαπάνη που προκύπτει. 
 
 

                                                ΑΡΘΡΟ 17 
 

Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ή ενοικιάσει µε δικά του έξοδα, εντός 
20 ηµερών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του στο Έργο, ένα εργοταξιακό γραφείο 
περίπου 30τµ (µε εξασφάλιση υγρό-θερµοµόνωσης) και το οποίο θα είναι στην 
αποκλειστική διάθεση της Εταιρείας. Το γραφείο αυτό θα βρίσκεται εντός του 
λεκανοπεδίου Αττικής, θα παραµείνει έως το πέρας των εργασιών και θα αποξηλωθεί 
και θα αποµακρυνθεί από το Έργο, µε δαπάνες του Αναδόχου, πριν από την Προσωρινή 
Παραλαβή. Η θέση του γραφείου θα καθορισθεί επιτόπου από κοινού. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 
Μηχανήµατα, Εργαλεία-Υλικά Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 21 των Γενικών Όρων . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
 

Χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ∆Ε∆∆ΗΕ 
 

Για το Έργο της διακήρυξης, δεν προβλέπεται χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων 
ιδιοκτησίας του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
 

        Έκδοση απαιτούµενων αδειών 

 

Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 (παραγ. 1.β) των Γενικών Όρων ισχύουν 
τα εξής: 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες και 
φροντίδα, να  προβεί  στην έκδοση της  σχετικής  άδειας  από  την  αρµόδια  Υπηρεσία  
∆όµησης (Νόµος 4067/12).   Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός δέκα 
(10) ηµερών από της παράδοσης σε αυτόν από την Επιχείρηση των δικαιολογητικών, 
δηλώσεων κλπ του ιδιοκτήτη του έργου, να υποβάλλει στο αρµόδιο Γραφείο 
Πολεοδοµίας τον πλήρη φάκελο για την ανωτέρω οικοδοµική άδεια. 
Η κατά την ισχύουσα Νοµοθεσία περί Αµοιβών Μηχανικών αµοιβή επίβλεψης του 
ορισθέντα από τον Ανάδοχο Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

 
Ευθύνες του Αναδόχου σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών στους Υ/Σ και στις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία και 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την δραστηριότητα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Τόσο ο Ανάδοχος όσο και οι εγκεκριµένοι Υπεργολάβοι πρέπει να κατέχουν 
Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύµφωνα 
µε τον πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναµο. 
  
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νοµικές κυρώσεις, για την εφαρµογή 
της Νοµοθεσίας σχετικά µε την Ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. Συµφωνεί 
ρητά και αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την µελέτη και την εφαρµογή των 
µέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για του απασχολούµενους στην κατασκευή του 
Έργου όσο και για τους Τρίτους. 
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Ειδικότερα: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό 
Εργασίας (εφόσον υποχρεούται), να τηρεί το Βιβλίο Ατυχηµάτων, το Βιβλίο Υποδείξεων 
και Παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφαλείας, να ενηµερώνει τις αρχές για τα 
ατυχήµατα του προσωπικού του και να τα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  

Επιπλέον θα διαβιβάζει στα ΚΕΠΕΚ την «εκ των προτέρων Γνωστοποίηση» εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 305/96. 

2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσουν στην αντίληψη του 
Εντεταλµένου Μηχανικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παραλείψεις οι οποίες αφορούν 
στην µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα.  

Πιο συγκεκριµένα για: 

• απασχόληση προσωπικού µη εγκεκριµένου από τον ∆Ε∆∆ΗΕ για την 
συγκεκριµένη εργασία, ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά 
περίπτωση. 

• Μη τήρηση των κανόνων της επιστήµης  και της τέχνης (ΣΑΥ – ΦΑΥ) και µη 
χρήση των ενδεδειγµένων µέσων εργασίας και εξοπλισµού, ποινική ρήτρα 
ύψους πεντακοσίων ευρώ  (500€) ανά περίπτωση. 

Σε περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες οι οποίες επιβλήθηκαν υπερβαίνουν το 1% του 
συµβατικού τιµήµατος του Έργου, µπορεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την απόλυτη κρίση του και 
ως επιπρόσθετη βάση καταγγελίας, να εφαρµόσει τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 55 των 
Γ.Ο. περί καταγγελίας της σύµβασης και επιπλέον διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει 
τον Ανάδοχο από µελλοντικούς ∆ιαγωνισµούς κατασκευής έργων δικτύων ∆ιανοµής. 

3. Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα απασχολείται στο έργο θα διαθέτει 
κάρτα µε τα στοιχεία, την ειδικότητά του και την φωτογραφία την οποία θα 
επιδεικνύει όταν του ζητηθεί. Σε περίπτωση που δεν τηρείται το προηγούµενο, 
το προσωπικό θα αποβάλλεται από το Έργο και στον Ανάδοχο θα επιβάλλεται 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους διακοσίων Ευρώ (200€) ανά περίπτωση. 

4. Κατά την κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ το προσωπικό του Αναδόχου εκπαιδεύεται στο 
πιστοποιηµένο ΚΕΚ του ∆Ε∆∆ΗΕ για εξειδικευµένες τεχνικές εργασίες. Το κόστος 
της εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει κατάσταση µε τα οχήµατα και τον µηχανικό 
εξοπλισµό, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα 
οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου. Εξοπλισµός που καλύπτει 
πλήρως τα παραπάνω θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από τον 
∆Ε∆∆ΗΕ. Ο εξοπλισµός που δεν θα πληροί τα προηγούµενα θα αποβάλλεται από 
το Έργο. 

6. Ο Ανάδοχος  κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε όλες τις κείµενες και σχετικές µε την Υγεία και την Ασφάλεια 
διατάξεις της Νοµοθεσίας στις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους 
συµβατικούς όρους ή µε διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νοµοθετηθούν κατά το 
χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 

7. Τα παραπάνω δε, µειώνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη 
του Αναδόχου ως εργοδότη στα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό 
του και ισχύουν εις το ακέραιο και για τους Υπεργολάβους. 
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ΑΡΘΡΟ 22 
 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 24 (παραγ. 4) των Γενικών Όρων. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
 

        Λοιπές Ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1.     Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του 
∆Ε∆∆ΗΕ για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας, εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. 
 
2.   Ανάδοχος και Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις 
της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο 
προσωπικό τους των νόµιµων αποδοχών από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, 
της τήρηση του νόµιµου ωραρίου της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων 
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους της αυστηρής τήρηση των όρων υγείας 
και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται ιδίως: 

• Να καταβάλλει  τον 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 ∆Ε∆∆ΗΕ και  

• Να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 
της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού 
του ή και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύµβασης και καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της, θεωρηµένα από το ΙΚΑ 
αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή και του 
προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το 
νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης αντίγραφα των εκκαθαριστικών 
µισθοδοσίας του προσωπικού του Υπεργολάβου αντίγραφα ΑΠ∆, του ΙΚΑ, κλπ. 

 
3.    Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, 
καθώς και τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο  Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) καθώς και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκειµένου να ελεγχθεί απαρέγκλιτη 
τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  
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4.    Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ 
όλη την παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία 
και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της εταιρείας του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε 
φωτογραφία και τα στοιχεία του , από τα οποία θα προκύπτει το 
ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του. 
 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµοδίου για την 
παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο 
για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή 
το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, 
καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, 
από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το 
προσωπικό του ή και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες 
εργαζοµένους.  
 
Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα 
κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την 
προαναφερόµενη κάρτα. 
 
5.  Ο Ανάδοχος ή και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του 
όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας  (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων 
εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από 
βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 
 
 
6.      Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε 
τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης 
της Σύµβασης από αυτόν ή και τον Υπεργολάβο, αντίγραφο από τις νόµιµες άδειες και 
τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα 
και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει 
πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το 
αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
 
Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός  του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το 
προαναφερόµενο σήµα. 
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7.     Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, 
που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την 
καταγγελία της Σύµβασης.  
Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρµογή του Άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισµού Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
206/30-09-2008 Απόφαση ∆.Σ. της Εταιρείας, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, 
πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω Άρθρο του ΚΕΠΥ, να 
αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της , από τις µελλοντικές διαδικασίες 
επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε από 
τον ∆Ε∆∆ΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. 
Ο αποκλεισµός γνωστοποιείται εγγράφως µε εξώδικη δήλωση ή µε συστηµένη επιστολή 
στον Ανάδοχο από την αρµόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει 
σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
 

Ενότητες προγραµµατισµένων εργασιών  
 
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Υ/Σ  
 
1. Την 25η ηµέρα κάθε µήνα η Εταιρεία, θα παραδώσει δια των εντεταλµένων 
Οργάνων της στον Ανάδοχο το πρόγραµµα εργασιών του επόµενου µήνα ή 
τουλάχιστον τον κύριο όγκο του, ώστε να δίνεται στον Εργολάβο ο απαιτούµενος 
χρόνος για τον καλύτερο προγραµµατισµό των εργασιών που θα εκτελέσει. Η 
Εταιρεία,  διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να συµπληρώνει το παραπάνω πρόγραµµα 
ανάλογα µε τις έκτακτες εµφανιζόµενες ανάγκες της και να κάνει εγκαταστάσεις στον 
Ανάδοχο για εµβόλιµα έργα : καταπακτές, τροποποιήσεις, µονώσεις, απολυµάνσεις, 
αντιπληµµυρικά και αποκαταστάσεις φωτισµού τα οποία θα έχουν συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία έναρξης και πέρατος εργασιών. 
 
2. Η εγκατάσταση του αναδόχου στους χώρους των Υ/Σ για τις εργασίες του 
µηνιαίου προγράµµατος, θα γίνεται την πρώτη κάθε µήνα. 
 
3. Για τη σειρά έναρξης και τελειώµατος των εργασιών στους χώρους των Υ/Σ, του 
µηνιαίου προγράµµατος, θα γίνεται την πρώτη κάθε µήνα. 
 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί προφορικά στην Εταιρεία,  
αµέσως και χωρίς καθυστέρηση το τέλος των εργασιών του κάθε Υ/Σ για τις οποίες και 
εγκαταστάθηκε. 
 
5. Ο προγραµµατισµός των ηµεροµηνιών ανοίγµατος καταπακτών ή 
τροποποιήσεων, για εγκατάσταση µηχανηµάτων και το άµεσο κλείσιµο τους γίνεται σε 
όλη τη διάρκεια του µήνα από την Εταιρεία,  και σύµφωνα µε το πρόγραµµά της, για 
εξοπλισµό των χώρων των Υ/Σ,  ή   αλλαγή µηχανηµάτων. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και να εξυπηρετεί 
απόλυτα το πρόγραµµα εργασίας ακόµα και αν ειδοποιείται για αυτό την παραµονή της 
εγκατάστασης, για άνοιγµα καταπακτής θα γίνεται οπωσδήποτε αυθηµερόν, η δε 
πλήρης αποκατάσταση των ανωµαλιών που προξενήθηκαν εξωτερικά ή εσωτερικά του 
Υ/Σ και στο κτίριο που βρίσκεται αυτός (καθαιρέσεις τοίχων, επιχρισµάτων, θυρών, 
µαρµάρων, χρώµατα, κλπ) πρέπει να αποκατασταθούν το πολύ σε 3 ηµέρες εργάσιµες 
από την ηµεροµηνία εγκατάστασης. 
 
6. Το µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
Εταιρείας,  και θα περιλαµβάνει περίπου 20 Υ/Σ ανά µήνα και για τα δύο συνεργεία του 
αναδόχου. 
Για κάθε Υ/Σ θα καθορίζονται µε πρωτόκολλο οι εργασίες ∆ιαµόρφωσης – Συντήρησης 
που θα εκτελούνται και δεν θα είναι πάντα ίδιες. 
Σηµειώνεται ότι για να εκτελέσει ο ανάδοχος τις εργασίες εντός των χώρων Υ/Σ πρέπει 
ο ∆Ε∆∆ΗΕ µέσω των συνεργείων των περιοχών της, να θέσει εκτός τάσεως αυτούς 
τους Υ/Σ.  
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει εις διπλούν, για κάθε έργο ξεχωριστά, 
τα πρωτόκολλα επιµετρήσεων, παραλαβής αφανών ή εµφανών εργασιών, 
σιδηροπλισµού, ζυγίσεως και πίνακες τελικών επιµετρήσεων.   Τα πρωτόκολλα πρέπει 
να είναι γραµµένα µε γραφοµηχανή ή το χέρι και στην τελευταία περίπτωση ή γραφή 
πρέπει να είναι επιµελής και ευανάγνωστη.   Το κάθε πρωτόκολλο πρέπει απαραίτητα 
να συνοδεύεται από τα σχετικά σκαριφήµατα κατόψεων, τοµών, όψεων και 
λεπτοµερειών τα οποία πρέπει να είναι συνταγµένα µε επιµέλεια. 
Ο τρόπος σύνταξης των επιµετρήσεων και των σκαριφηµάτων πρέπει να είναι 
αναλυτικός και αποδεκτός από τα Εντεταλµένα Όργανα της Εταιρείας. 
Πρωτόκολλα συνταγµένα όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα δεν θα γίνονται 
δεκτά και πρέπει να υποβάλλονται στην Επιχείρηση για έλεγχο έγκαιρα και σύµφωνα µε 
την παρακάτω προθεσµία. 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργασιών µέσα σε  30  ηµέρες από την αναγγελία τέλους 
των εργασιών.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Οι  οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται στους χώρους των Υ/Σ διακρίνονται στις 
παρακάτω κατηγορίες και στάδια : 
 
1. Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) 
 

Μετά την κατασκευή των σιδηρουργικών (καταπακτή µε σκάλα και σιδηρουργικά 
αερισµού), ακολουθεί το  Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ  εργασιών, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 
εργασίες και ετοιµασίες των χώρων για να δεχτούν τα µηχανήµατα.    
Υποδιαιρείται στο  Α1 ΣΤΑ∆ΙΟ  και   Α2  ΣΤΑ∆ΙΟ,  τα οποία µπορεί να εκτελεσθούν 
ταυτόχρονα  ή  ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.   Το  Α1  ΣΤΑ∆ΙΟ  αφορά την 
αρχική ετοιµασία των χώρων πίλλαρ και µετασχηµατισµού και περιλαµβάνει τις 
παρακάτω εργασίες : 
  

 -  Εκσκαφές 
 -  ∆ιάστρωση σκύρων 
 -  Εσχάρα γειώσεως 
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 -  Σκυρόδεµα δαπέδου 
 -  Επιχρίσµατα τοίχων και οροφής 
 -  Ξυλότυποι 
 -  Σκυρόδεµα διαµορφώσεως 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – βάση πινάκων 
       - Τσιµεντοκονίες διαµορφώσεως (όπου απαιτούνται και καθ΄ υπόδειξιν της 

Επιβλέψεως). 
 -  Χτίσιµο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 
 -  Γέµισµα καναλιών µε άµµο 
 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ 
 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών  (πόρτες, λαµαρίνα, πλέγµα) 
 -  Χρώµατα γενικώς 
 -  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες 
 

Οι σκάλες τοποθετούνται σταθερά για ασφάλεια των εργαζοµένων ανάλογα µε την 
περίπτωση και για µεταβολή του µήκους τους αφαιρούνται ή προστίθενται τεµάχια. 
Αριθµός υποσταθµών παραδίδεται στον ∆Ε∆∆ΗΕ από τους ιδιώτες κατασκευαστές των 
κτιρίων µε τελειωµένο το Α’ ΣΤΑ∆ΙΟ  και  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 
υπόλοιπες εργασίες του  Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟΥ,  δηλαδή το  Α2  ΣΤΑ∆ΙΟ,  που αφορά το χώρο 
πινάκων. 
Για την εκτέλεση του  Α1 ΣΤΑ∆ΙΟΥ χρειάζονται  20  εργάσιµες ηµέρες κατάλληλου 
συνεργείου. 
 

1.1. Το  Α2 ΣΤΑ∆ΙΟ  αφορά την αρχική ετοιµασία του χώρου πινάκων και περιλαµβάνει τις 
παρακάτω εργασίες : 

 
 -  Εκσκαφές 
 -  Σκυρόδεµα δαπέδου 
 -  Ξυλότυποι 
 -  Σκυρόδεµα διαµορφώσεως 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – βάση πινάκων 
 -  Τσιµεντοκονίες διαµορφώσεως  (όπου απαιτούνται και καθ΄υπόδειξη της 

Επίβλεψης). 
 -  Επιχρίσµατα τοίχων και οροφής 
 -  Χτίσιµο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 
 -  Γέµισµα καλωδίων µε άµµο 
 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ 
 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών (πόρτες, λαµαρίνα, πλέγµα) 
 -  Χρώµατα γενικώς 
 -  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες 
  
Για την εκτέλεση του Α2 ΣΤΑ∆ΙΟΥ  χρειάζονται  10  εργάσιµες ηµέρες κατάλληλου 
συνεργείου. 
 
1.2. Το Α2 ΣΤΑ∆ΙΟ µπορεί ακόµα να αφορά στην τροποποίηση της υπάρχουσας 

διαµορφώσεως του χώρου πινάκων και την τροποποίηση των διαστάσεων βάσεων 
πίλλαρ. 

 
Οι τροποποιήσεις γίνονται για να τοποθετηθούν σε ανάλογες βάσεις τα µηχανήµατα που 
θα µεταφερθούν για αρχική λειτουργία του Υ/Σ ή ακόµα και για αντικατάσταση των 
υπαρχόντων.  Οι εργασίες για το  Α2  ΣΤΑ∆ΙΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  είναι οι παρακάτω : 
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      - Καθαίρεση σκυροδέµατος υπάρχουσας διαµόρφωσης, πινάκων, καναλιών και πίλλαρ 
 -  Αποµάκρυνση µπαζών  
 -  Ξυλότυποι 
 -  Σκυρόδεµα 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – Βάση πινάκων 
 -  Τσιµεντοκονίες 
       - Τοποθέτηση λαµαρινών στις περιπτώσεις που η τροποποίηση έγινε σε Υ/Σ µε 

προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 
 -  Χτίσιµο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 
 -  Γέµισµα καναλιών µε άµµο 
 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ   
 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών (πόρτες, λαµαρίνα, πλέγµα)  
 -  Χρώµατα γενικώς 
 -  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες 
 
Για την εκτέλεση του  Α2 ΣΤΑ∆ΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ χρειάζονται 8 εργάσιµες ηµέρες 
κατάλληλου συνεργείου. 
Τα παραπάνω που περιγράφονται στα Α1, Α2  στάδια, είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν και 
άλλες ακόµα ειδικές ή απρόβλεπτες εργασίες ανάλογα µε την περίπτωση του υποσταθµού 
ή ακόµα και να µην εκτελεσθούν µερικές από τις περιγραφόµενες. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει για κάθε περίπτωση υποσταθµού τις 
απαιτούµενες εργασίες. 
 

2. ΑΝΟΙΓΜΑ  ΚΑΙ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ  ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 
 

Περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, ακόµα και απρόβλεπτες, για το άνοιγµα των 
καταπακτών για να µπορέσουν τα µηχανήµατα να µπουν στους υποσταθµούς. 
Συνήθως και ανάλογα µε την κάθε περίπτωση γίνονται εργασίες από τις παρακάτω 
περιγραφόµενες : 
 

− Άνοιγµα καταπακτής σύµφωνα µε το σχέδιο του κάθε υποσταθµού, 
προκατασκευασµένης ή όχι  
− Καθαίρεση διαχωριστικού πλέγµατος 
− Κλείσιµο καταπακτής οποιαδήποτε περίπτωσης, τοίχου ή δαπέδου µε εκτέλεση των 
απαραιτήτων εργασιών ώστε να επαναφερθεί στην κατάσταση που ήταν πριν το 
άνοιγµά της. 

 - Σταθερή τοποθέτηση σκάλας για ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 -Το  σύνολο των  εργασιών  για  άνοιγµα και επαναφορά καταπακτών δεν 

περιγράφεται αναλυτικά γιατί διαφέρουν ανάλογα µε την περίπτωση, πληροφοριακά 
οδηγίες δίνουν τα  γενικά τυπικά σχέδια  3-46107  και  3-46037. 

 -  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως µέχρι  11  η  ώρα το πρωί να έχει τελειώσει 
το άνοιγµα  της  κάθε  καταπακτής  για  να  υπάρχει  περιθώριο  χρόνου  µεταφοράς  
των µηχανηµάτων µέσα στους Υ/Σ. 

 
Οι εργασίες για το άνοιγµα ή κλείσιµο των καταπακτών θα γίνονται συνέχεια χωρίς 
διακοπή ή καθυστέρηση µέχρι να γίνει πλήρης και τέλεια η αποκατάστασή τους. 
Για το σύνολο των εργασιών µέχρι και την αποκατάσταση χρειάζονται το πολύ  3  ηµέρες 
µε χρησιµοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
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3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 
 

- Σε υποσταθµούς  που λειτουργούν  ή  που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτελούνται 
εργασίες για καταργήσεις καταπακτών, οι οποίες βρίσκονται σε ισόγειες εσοχές, τις 
προσόψεις των κτιρίων.   Συνήθως και ανάλογα µε την περίπτωση του κάθε υποσταθµού 
είναι δυνατόν να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες. 

-  Άνοιγµα καταπακτής 
-  Φύλαξη σιδηρουργικών καταπακτής µέσα στον Υ/Σ 
-  Τοποθέτηση πόρτας στην εσοχή 
-  Κατασκευή πλατύσκαλου 
-  Αλλαγή θέσης σκάλας 
-  Χρωµατισµός  σιδηρουργικών 
-  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
 
Για την ολοκλήρωση των εργασιών ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ  χρειάζονται  6  εργάσιµες 
ηµέρες µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 
 

4. ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΕΣ 
 

Εκτελούνται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας 
και ο χρόνος περατώσεως ορίζεται σε  15  εργάσιµες ηµέρες µε τη χρησιµοποίηση 
κατάλληλων συνεργείων.   Στεγανολεκάνες κατασκευάζονται σε χώρους µελλοντικών 
υποσταθµών ή και σε υποσταθµούς που λειτουργούν εφόσον βέβαια διακοπεί ή λειτουργία 
τους, αποµακρυνθούν από την Υπηρεσία τα µηχανήµατα και αναρτηθούν ή βγουν εκτός 
του υποσταθµού τα καλώδια.   Ανάλογα µε την περίπτωση και τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
είναι δυνατόν  η  στεγανολεκάνη να κατασκευάζεται σε όλη την έκταση του υποσταθµού ή 
και σε τµήµα αυτού.   Συνήθως µε το τέλος της κατασκευής της εκτελούνται και τα  Α1,  
Α2  ΣΤΑ∆ΙΑ  ταυτόχρονα ή και ξεχωριστά, ο δε χρόνος εκτελέσεως τους προστίθεται στο 
χρόνο εκτέλεσης της στεγανοποίησης. 
Ειδικά για τους υποσταθµούς που γίνεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους και για 
σύντοµη περάτωση του έργου ή προθεσµία αρχίζει να µετράει από την επόµενη ηµέρα της 
αποµάκρυνσης  των µηχανηµάτων και ανάρτησης των καλωδίων. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω περιγραφόµενες : 
  
-  Άντληση  νερών 
-  Εκσκαφές 
-  Καθαίρεση διαµόρφωσης  Α1,  Α2  ΣΤΑ∆ΙΩΝ  
-  Χαλίκι στραγγιστήριας στρώσης 
-  Σκυρόδεµα υπόβασης λεκάνης 
-  Επαλείψεις ασφαλτικού 
-  ∆ιάστρωση ασφαλτόπανου 
-  Τσιµεντοκονίες προστασίας ασφαλτόπανου 
-  Τοποθέτηση  σιδηροπλισµού 
-  Σκυρόδεµα  C20/25  δαπέδου  και  τοιχείων  λεκάνης 
-  ∆ιαµόρφωση  Α1,  Α2  ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
-  Τσιµεντοκονίες 
 
Είναι δυνατόν κατά την κατασκευή των στεγανολεκανών να εκτελεσθούν και άλλες ειδικές 
ή απρόβλεπτες εργασίες ανάλογα µε την περίπτωση και τις ανάγκες του κάθε υποσταθµού 
ή ακόµα και να µην εκτελεσθούν µερικές από τις περιγραφόµενες. 
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5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 
 

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει µηχανήµατα και λειτουργούν υποσταθµοί σε χώρους 
νοικιασµένους οι οποίοι µπορεί να είναι υπόγειοι ή ισόγειοι µέσα σε κτίρια ή ακόµα και σε 
ανεξάρτητους οικίσκους. 
Με τη λήξη των µισθώσεων οι χώροι παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους και ανάλογα µε 
την περίπτωση µπορεί να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες 
αποκατάστασης: 
 
-  Καθαιρέσεις σκυροδεµάτων διαµορφώσεων 
-  Καθαιρέσεις τοίχων 
-  Καταργήσεις καταπακτών 
-  Αποµάκρυνση µπαζών  και  χαλικιών  Μ/Σ 
-  Αφαίρεση θυρών και περσίδων 
-  Μπαζώµατα 
-  Σκυροδέµατα δαπέδων 
-  Χτισίµατα ανοιγµάτων 
-  Επιχρίσµατα 
-  Χρωµατισµοί 
-  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
 
Για την ολοκλήρωση των εργασιών  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ  χρειάζονται  6  εργάσιµες 
ηµέρες µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 
 

6. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Σε υποσταθµούς  που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν και ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Επιχείρησης παρουσιάζεται η ανάγκη να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες ή 
κατασκευές, επί µέρους των διαφόρων σταδίων ή και απρόβλεπτες, που έχουν σχέση µε 
το αντικείµενο της εργολαβίας. 
Οι εργασίες αυτές µπορεί να εκτελεσθούν ταυτόχρονα µε κάποιο στάδιο ή άλλη κατηγορία 
εργασιών, οπότε θα πληρώνονται µε τις συµβατικές τιµές, εάν όµως εγκατασταθεί ο 
Ανάδοχος αποκλειστικά για την εκτέλεση µικροεργασίας τότε θα πληρώνεται σύµφωνα µε 
το σχετικό άρθρο περί νέων τιµών ή µε απολογιστικά (για την εργασία και τα υλικά).   
Υπάρχουν µικροεργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν σε µία ορισµένη ηµεροµηνία όπως 
π.χ. σε περιπτώσεις καταπακτών, καταργήσεις Υ/Σ, διακοπές λειτουργίας Υ/Σ, κλπ.  Ο  
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται την εγκατάσταση και να διαθέτει το κατάλληλο 
συνεργείο και τα απαιτούµενα υλικά, απολογιστικά ή όχι ακόµα και αν ειδοποιηθεί τη 
παραµονή της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας εργασίας. 
Για την ολοκλήρωση της µικροεργασίας, χρειάζεται  1  ηµέρα εργασίας κατάλληλου 
συνεργείου. 
 
 

7. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

Σε υποσταθµούς που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτελούνται 
εργασίες βελτίωσης αερισµού, οι οποίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια του Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ή  
και  ξεχωριστά.   Συνήθως  και  ανάλογα µε την περίπτωση του κάθε υποσταθµού είναι 
δυνατόν να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες : 
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-  Κατακόρυφο  ή  οριζόντιο  διάφραγµα  από  µεταλλικό  πλαίσιο  και  επίπεδα  φύλλα    
λαµαρίνας. 

-  Νέες σχάρες δαπέδων 
-  Προσθήκη περσίδων σε θυρόφυλλα  
-  Προσθήκη περσίδων σε τοίχους 
-  Αντικατάσταση θυροφύλλων 
-  Αντικατάστση  εντοιχισµένων περσίδων 
-  Τοποθέτηση νέων περσίδων 
-  ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
 
Για την ολοκλήρωση των εργασιών  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ,  χρειάζονται  3  εργάσιµες 
ηµέρες κατάλληλου συνεργείου. 
 
 

8. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 
 
Σε υποσταθµούς που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν, εκτελούνται 
εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας, οι οποίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια 
επαναφοράς καταπακτών ή και ξεχωριστά. 
Συνήθως και ανάλογα µε την περίπτωση του κάθε υποσταθµού είναι δυνατόν να 
εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες: 

− Υπερύψωση σχαρών δαπέδων  
− Κατασκευή τοιχίσκων από τοιχοδοµή ή σκυρόδεµα 
− Τάπωµα τσιµεντοσωλήνων εσωτερικά και εξωτερικά 
− ∆ιάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές  

Για την ολοκλήρωση των εργασιών ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ χρειάζονται 2 
εργάσιµες ηµέρες κατάλληλου συνεργείου.  
 
 

9. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υ/Σ 
 
Θα τοποθετούνται λαµαρίνες, περσίδες, δοκάρια, σκάλες, είτε γιατί λείπουν, είτε γιατί είναι 
σαπισµένα και εγκυµονούν κινδύνους. 
 
 

10.ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υ/Σ 
 
Σοβάδες που είναι έτοιµοι να αποκολληθούν (σαθρά επιχρίσµατα) θα αποξηλώνονται και 
θα γίνονται καινούργια µε τις νέες προδιαγραφές. 
 

11.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ 
 
Θα αποκαθίσταται η τυχόν βλάβη ηλεκτρικού πίνακα ή θα προστίθεται φωτιστικό 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο τιµολόγιο. 
 

12.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
 
Στο δάπεδο του χώρου του Υ/Σ και κοντά στην καταπακτή θα κατασκευαστεί φρεάτιο 
διαστάσεων περίπου 40χ40 εκ. και βάθους τουλάχιστον 40 εκ. ώστε να µπορεί να 
τοποθετείται αντλία για την αποχέτευση υδάτων. 
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Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Σε διάφορες εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ όπως: κτίρια, αποθήκες κλπ, θα εκτελεστούν 
εργασίες που απαιτούνται λόγω της χρήσης (χρωµατισµοί, υδραυλικά, φωτισµοί κλπ). 
Οι νέες αυτές εργασίες θα προσαρµόζονται στις υπάρχουσες κατασκευές προκειµένου να 
εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας και αισθητικής εµφάνισης.   
 
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Υ/Σ  
 

1.1 Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε πρωί και το αργότερο µέχρι ώρα 7:30 να 
ανακοινώσει στην επίβλεψη το πρόγραµµα εργασίας της ηµέρας στο οποίο θα 
αναφέρονται οι διευθύνσεις των έργων και οι εργασίες που θα γίνουν στο κάθε ένα από 
αυτά. Στην συνέχεια τα όργανα της Εταιρείας θα αξιολογούν το πρόγραµµα και ανάλογα 
µε τις ανάγκες θα πραγµατοποιούν αυτοψίες για παρακολούθηση των εργασιών. 

 
1.2 Επειδή οι περισσότεροι Υ/Σ βρίσκονται συνήθως µέσα σε κτίρια ο Ανάδοχος και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του πρέπει να συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους ιδιοκτήτες 
και ενοικιαστές διαµερισµάτων ή καταστηµάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις που η 
προσπέλαση στους Υ/Σ γίνεται αποκλειστικά ή υποχρεωτικά από την κεντρική είσοδο του 
κτιρίου τότε πρέπει ο Ανάδοχος να παίρνει µέτρα καθαριότητας και για προστασία του 
δαπέδου από την διακίνηση προσωπικού και υλικών, πρέπει µε έξοδά του να στρώνει 
διάδροµο από ελαφρύ φύλλο νάιλον.   
 
1.3 Ο Ανάδοχος και το εργατοτεχνικό προσωπικό του, για λόγους ασφαλείας πρέπει να 
θεωρούν ότι όλα τα µηχανήµατα βρίσκονται σε τάση και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
να επεµβαίνουν σε αυτά. 
 
1.4 Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να επιλέξει : Όλα τα σιδηρουργικά ή µέρος αυτών που γίνονται 
µέσα στους Υ/Σ πόλεως, να είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο Άρθρο 5 
των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 4 του παρόντος τεύχους. 
 
1.5 Για να εκτελεσθούν σιδηρουργικές εργασίες µέσα στους Υ/Σ ο Ανάδοχος πρέπει δύο 
µέρες νωρίτερα από την εκτέλεσή τους, να ειδοποιήσει τα όργανα της Εταιρείας ώστε τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία να παρευρίσκονται στο έργο αρµόδιος υπάλληλος της 
Εταιρείας. Χωρίς την παραπάνω ειδοποίηση τα όργανα έχουν το δικαίωµα να µην 
επιτρέψουν την εκτέλεση των εργασιών ή ακόµα και να διακόψουν αυτές που τα έξοδα 
και η καθυστέρηση θα είναι σε βάρος του. 

 
1.6 Η φροντίδα του Αναδόχου τα µηχανήµατα πρέπει να προστατεύονται καλά, για να 
µη λερώνονται από την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, σε περίπτωση δε ρυπάνσεως 
τους πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς. 

 
 
1.7 Οι σιδηρουργικές κατασκευές που πληρώνονται µε το χγρ. Θα ζυγίζονται σε 
πλάστιγγα του Αναδόχου ή και σε γεφυροπλάστιγγα ανάλογα µε το µέγεθός τους και τις 
υποδείξεις των Οργάνων της Εταιρείας.   Η καθυστέρηση για το ζύγισµα και η αµοιβή της 
γεφυροπλάστιγγας συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των κατασκευών. 
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1.8 Σε Υ/Σ που είναι σε τάση και προσωρινά διακόπτεται η λειτουργία τους για 
τροποποίηση χώρου πινάκων τότε πρέπει να τοποθετούνται αµέσως και µέσα στο χρόνο 
της συµβατικής προθεσµίας της τροποποίησης οι νέες λαµαρίνες, για να µπορέσει ο Υ/Σ να 
ξαναλειτουργήσει µε ασφάλεια. 
 
1.9 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τροποποίησης ή διαµόρφωσης σε χώρους 
Υ/Σ που πρόκειται να µεταφερθούν µηχανήµατα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει 
στο πεζοδρόµιο κατά πλάτος ερευνητική τοµή για έλεγχο τυχόν διέλευσης νεροσωλήνων ή 
καλωδίων που πιθανόν η θέση τους να εµποδίζει την είσοδο των µηχανηµάτων.   Εάν 
διαπιστώσει την ύπαρξη τους τότε πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα το αρµόδιο όργανο της 
Εταιρείας το οποίο θα φροντίζει µόνο για τη µετατόπιση των καλωδίων.   Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει έγκαιρα τη µετατόπιση των νεροσωλήνων σε θέση που θα 
υποδείξει το αρµόδιο όργανο.   Η εργασία της µετατόπισης θα πληρώνεται µε νέα τιµή 
γιατί οι σπάνια συναντόµενες περιπτώσεις είναι διαφορετικές. 
Η τοµή για λόγους ασφαλείας θα επιχώνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής της.                   
Για την εκτέλεση της ερευνητικής τοµής κι εφόσον γίνει εγκατάσταση µικροεργασίας, τότε 
η όλη εργασία δηλ. το σπάσιµο της οποιαδήποτε επικάλυψης και της τυχόν υπόβασής της, 
η εκσκαφή και επίχωσή της θα επιµετρείται και θα πληρώνονται µε το σχετικό άρθρο του 
τιµολογίου ως τεµάχιο. Εάν όµως η ερευνητική τοµή εκτελεσθεί, κατά τη διάρκεια κι 
άλλων εργασιών τότε θα επιµετρηθεί και πληρωθεί σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του 
τιµολογίου, περί καθαιρέσεως δαπέδων και εκσκαφών. 
 
1.10 Για το άνοιγµα της κάθε καταπακτής ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 
τρείς µέρες πριν, εκτός βέβαια από τις σπάνιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που 
χρειάζεται άνοιγµα καταπακτής για αντικατάσταση µηχανήµατος. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επισκέπτεται τις καταπακτές, που του γίνεται 
εγκατάσταση για το άνοιγµά τους, και σε περίπτωση που διαπιστώσει πιθανή δυσκολία 
ανοίγµατος τότε πρέπει έγκαιρα και γραπτώς, να ειδοποιήσει τα όργανα της Εταιρείας για 
να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. 
Στην περίπτωση που και τα όργανα διαπιστώσουν πιθανήυ δυσκολία ανοίγµατος τότε και 
σύµφωνα µε τις εντολές τους ο Ανάδοχος θα εκτελεί ερευνητική τοµή ή προετοιµασία 
ανοίγµατος ή ότι άλλη εργασία επιβάλλει η περίπτωση. 
 
1.11 Σε περίπτωση που καθυστερεί το άνοιγµα καταπακτής από τον Ανάδοχο και η 
Εταιρεία αναγκασθεί για αυτό να καταβάλλει υπερωρίες στο προσωπικό της τότε για κάθε 
ώρα καθυστέρησης του ανοίγµατος από τον εργολάβο πέραν της 11ης  π.µ. θα 
παρακρατείται από αυτόν για αποζηµίωση της Εταιρείας ποσό ανοιγµένο σε έξι (6) ώρες 
του συµβατικού αναθεωρούµενου ωερµισθίου τεχνίτη π.χ. αν ο Ανάδοχος παραδώσει 
ανοιγµένη την καταπακτή στις  12 και 30΄  τότε θα παρακρατείται ποσόν που αντιστοιχεί 
σε 1,5 Χ6=9.00 ώρες τεχνίτη. 
Σε περίπτωση που µαταιωθεί το άνοιγµα καταπακτής από υπαιτιότητα του Αναδόχου τότε 
θα παρακρατείται από αυτόν ποσόν ανοιγµένο σε πενήντα (50) ώρες του συµβατικού 
αναθεωρούµενου ωροµισθίου τεχνίτη. 
Η επαναφορά – κλείσιµο της καταπακτής πρέπει να έχει τελειώσει µέχρι την 15η ώρα µε 
την προϋπόθεση όµως ότι το συνεργείο της Εταιρείας θα έχει περάσει τα µηχανήµατα µέσα 
στον Υ/Σ  µέχρι την 13η ώρα. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην είσοδο των µηχανηµάτων τότε η Εταιρεία θα πληρώνει 
στον Ανάδοχο απολογιστικά την υπερωριακή απασχόληση του συνεργείου του. 
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1.12 Στις περιπτώσεις που ο Υ/Σ βρίσκεται µπροστά σε κατάστηµα, ή άλλον 
επαγγελµατικό χώρο, τότε και για να µη θιγεί η εµπορική κίνησή του από την εναπόθεση 
εργαλείων, υλικών και από την ανοιγµένη καταπακτή ή θυρίδα επίσκεψης οι οικοδοµικές 
εργασίες οιασδήποτε κατηγορίας θα γίνονται σε ώρες και µέρες που καταστήµατα είναι 
κλειστά. Οµοίως, αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις υπηρεσιακής ανάγκης, όταν κάποιο έργο 
πρέπει να περατωθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις ανοίγµατος καταπακτών, επειδή τα καταστήµατα θίγονται 
περισσότερο, η εργασία θα γίνεται Κυριακή ή αργία καθώς και σε περιπτώσεις που για 
λόγους κυκλοφοριακούς δεν είναι δυνατόν οι καταπακτές να ανοίξουν άλλες µέρες.  
Όταν οι καταπακτές βρίσκονται σε κεντρικές εισόδους κτιρίων τότε η µέρα ανοίγµατός 
τους θα αποφασίζεται µε συνεννόηση των Οργάνων της Εταιρείας και ∆ιαχείρισης του 
κτιρίου, συνήθως όµως προτιµάται η ηµέρα Κυριακή που η κίνηση είναι µικρότερη. 
 
1.13 Στις περιπτώσεις που η προσπέλαση στους Υ/Σ υποχρεωτικά γίνεται από 
πεζόδροµους, καθώς επίσης όταν υπάρχει από την Τροχαία απαγόρευση κυκλοφορίας 
οχηµάτων σε ορισµένη περιοχή όπως π.χ. στο Εµπορικό και Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 
τότε ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει τις µεταφορές των υλικών σε µέρες και ώρες που 
επιτρέπει η Αστυνοµία. 
Γι’ αυτό το λόγο και µε φροντίδα του θα παίρνει από την Αστυνοµία άδεια εισόδου του 
φορτηγού αυτοκινήτου στην απαγορευµένη περιοχή. 
 
1.14 Με το τέλος των εργασιών του Α΄σταδίου οι σκάλες των υποσταθµών πρέπει να 
είναι σταθερά στερεωµένες για ασφάλεια των εργαζοµένων και όπου δεν υπάρχουν να 
κατασκευάζονται και τοποθετούνται νέες από τον Εργολάβο. 
Συνήθως ο Ανάδοχος τις αφαιρεί για να διευκολύνεται στην διακίνηση των υλικών 
κατασκευής για αυτό, ακόµα και εάν δεν τις αφαίρεσε το συνεργείο του, είναι 
υποχρεωµένος να τις επαναφέρει µε ασφαλή στήριξη και όπου χρειάζεται για µεταβολή 
του µήκους τους θα αφαιρούνται ή θα προστίθενται τεµάχια. 
Συνήθως µε τη διαµόρφωση του χώρου υπερυψώνεται η στάθµη και γι αυτό χρειάζεται 
κόψιµο τµήµατός τους. 
 
1.15 Η  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια,  που  χορηγεί  η 
Εταιρεία και  µε  εκείνα  που  τυχόν  στο  µέλλον  θα  συνταχθούν  ή  και τροποποιηθούν,  
επίσης  σύµφωνα  µε  τις  γραπτές  εντολές  και  οδηγίες  των  Οργάνων της  Εταιρείας. 
 
1.16 Υπάρχουν περιπτώσεις που οι θέσεις των Υ/Σ δεν επιτρέπουν την πολύ κοντά τους 
εκφόρτωση και φόρτωση των αδρανών υλικών, ξυλείας ξυλότυπων – σιδηροπλισµού, 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων (µπάζα), υλικών στεγανοποιήσεων κλπ, οπότε η 
µεταφορά τους γίνεται µε τα χέρια και καροτσάκια. 
Συµβατική απόσταση µεταφοράς είναι µέχρι και τα δέκα µέτρα, δηλαδή η µεγαλύτερη 
απόσταση από τη θέση φόρτωσης και εκφόρτωσης µέχρι την είσοδο των υλικών στον Υ/Σ.   
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τυχόν κατασκευή διαδρόµου προσπελάσεως από 
µαδέρια λόγω κλίσης του εδάφους ή άλλων εµποδίων. 
Για απόσταση µεγαλύτερη των πρώτων δέκα µέτρων και για κάθε επόµενο δεκάµετρο  
(2ον – 3ον – 4ον  - 5ον  …………………………………..  κ.ο.κ.),  η µεταφορά θα πληρώνεται 
σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του τιµολογίου. 
 
1.17 Εφ΄ όσον, και για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατή ή προσωρινή παροχή 
ηλεκτικού ρεύµατος για φωτισµό και λειτουργία εργαλείων ή συσκευών, όπως τροχός – 
κόφτης, δράπανο, αεροσυµπιεστής και ηλεκτροσυγκόλληση, τότε ο Εργολάβος θα 
χρησιµοποιεί βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια. 
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Το γενικό κόστος λειτουργίας της πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν κατά τη σύνταξη του 
Τιµολογίου Προσφοράς. 
 
1.18 Κατά τις εργασίες διαµορφώσεων και προς αποφυγή συµπαγών µαζών 
σκυροδέµατος να χρησιµοποιούνται σκύρα ως εις σχετικό άρθρο τιµολογίου. 
 
1.19 Κατά τις εργασίες στεγανοποιήσεων – διαµορφώσεων δεν επιτρέπεται η χρήση 
ηλεκτρικής αντλίας αλλά µόνον βενζινοκινήτου ως εις σχετικά άρθρα του τιµολογίου. 
 
1.20 Εκτός από τα συγκεκριµένα σχέδια του κάθε έργου χρησιµοποιούνται κατά 
περίπτωση και τα σχέδια που χορηγεί η Εταιρεία (Άρθρο 2 παραγ. 7.1) του παρόντος  που 
είναι γενικά, τυπικά κατασκευαστικά και λεπτοµερειακά.    
 
 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια που χορηγεί η Εταιρεία 
(Άρθρο 2 παραγ. 7.2) του παρόντος  και µε εκείνα που τυχόν στο µέλλον θα συνταχθούν 
η και τροποποιηθούν, επίσης σύµφωνα µε τις σε απλό χαρτί γραπτές εντολές και οδηγίες 
των Οργάνων της Εταιρείας. 
 

∆. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ  
 
∆ε θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί, από 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 

                                             ΑΡΘΡΟ 25 
 

Έλεγχος του Έργου 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 
Επιθεωρήσεις-∆οκιµές υλικών και εξοπλισµού 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
 

Εξοπλισµός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 
 

 
Σύµφωνα µε το Έργο της ∆ιακήρυξης δεν προβλέπεται η χορήγηση εξοπλισµού και 
υλικών από την Εταιρεία στον Ανάδοχο. 
 



 

 
 
                                                                              
  26/30 

 

ΑΡΘΡΟ 28 
 

Ανταλλακτικά 
 

Σύµφωνα µε το Έργο της ∆ιακήρυξης δεν προβλέπεται η προµήθεια ανταλλακτικών 
από τον Ανάδοχο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
 

Τεχνογνωσία 
 
Σύµφωνα µε το Έργο της ∆ιακήρυξης δεν προβλέπεται παροχή τεχνογνωσίας και όροι 
αυτής.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 
 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ηµερολόγιο 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 33 των Γενικών Όρων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 31 
 

Ελαττώµατα του Έργου 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
 

Βλάβες στο Έργο- Αποζηµιώσεις 
 
 
Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 35 των Γενικών Όρων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 33 
 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων. 
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ΑΡΘΡΟ 34 
 

Παραλαβή για χρήση 
 

Σε συµπλήρωση διευκρίνιση του Άρθρου 37 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
Στο Έργο της ∆ιακήρυξης περιλαµβάνονται πολλά µικρά έργα (χώροι Υ/Σ), οι οποίοι 
πρέπει να τεθούν σε τάση για την ηλεκτροδότηση πελατών. 
Σε αυτά τα έργα µπορεί να διενεργείται «παραλαβή για χρήση» και τµηµατικά για 
πλήρως περατωµένες εργασίες Υ/Σ, σύµφωνα µε την εντολή που επιδόθηκε στον 
Ανάδοχο από τα εντεταλµένα όργανα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
 

Προσωρινή Παραλαβή 
 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται µε την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. 
 Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση 
της παρακάτω διαδικασίας : 
Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του Έργου και εφόσον οι 
εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες 
(αναφέρονται οι δοκιµασίες, εφόσον υπάρχουν) ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών.   Η βεβαίωση 
αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή του 
Έργου, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 38 των 
Γενικών Όρων.   Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν 
από την λήξη των προθεσµιών, αν έχει περατώσει το Έργο.  
Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν µόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που 
δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και 
τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους.   Στην περίπτωση αυτή η 
βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και 
αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 
 
2. Τα δικαιολογητικά που σύµφωνα µε το Άρθρο 38 των Γενικών Όρων πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτηση του  Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα 
ακόλουθα :  

 
2.1. Η εγκεκριµένη, από την Επιχείρηση, Τελική Επιµέτρηση µε αντίγραφο όλων των 
επιµέρους επιµετρήσεων. 
2.2. Πλήρης κατάλογος όλων των ενηµερωµένων σχεδίων µε τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν το 
Έργο. 
2.3. ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω 
καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία.  
2.4. Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει 
ακόµη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων.  
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3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνονται και στις περιπτώσεις περάτωσης 
αυτοτελών τµηµάτων Έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 38 των Γ.Ο. 
 
4.  Για τις περιπτώσεις των Έργων που από τον ∆Ε∆∆ΗΕ χαρακτηρίζονται ως «Μικρά 
Έργα» η  προσωρινή παραλαβή θα γίνεται ταυτόχρονα µε την Οριστική Παραλαβή. Η 
χρονική περίοδος που ορίζεται µέχρι την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 
θα είναι ενενήντα (90) ηµέρες.  
 

ΑΡΘΡΟ 36 
 

Περίοδος Εγγύησης 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 39 των Γενικών Όρων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 37 
 

Οριστική Παραλαβή 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 38 

 
Αυξοµειώσεις Συµβατικού τιµήµατος 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 44 των Γενικών Όρων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 39 
 

Απολογιστικές εργασίες 
 

Στον Ανάδοχο καταβάλλεται το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος που 
ορίζεται σε 18%. Στο ποσοστό εφαρµόζεται η ρητή ή η τεκµαρτή έκπτωση της 
δηµοπρασίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 40 
 

Επιµετρήσεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 46 των Γενικών Όρων  
 
 

ΑΡΘΡΟ 41 
 

Λογαριασµοί –Πιστοποιήσεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων. Επιπλέον και σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3 του παραπάνω Άρθρου θα περιλαµβάνονται στο λογαριασµό και 
τυχόν ηµιτελείς εργασίες µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 
Πρόγραµµα Τιµολογήσεων του Έργου 

 
Το παρόν Άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα διακήρυξη. 
 

   
ΑΡΘΡΟ 43 

 
Τρόπος πληρωµής-∆ικαιολογητικά 

 
Σε συµπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Για την πληρωµή των προκαταβολών απαιτείται : 
 Σχετική ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης συνταγµένη σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας  Πιστοποίηση & Θεωρηµένο Τιµολόγιο. 
2. Για την πληρωµή των εκτελούµενων εργασιών απαιτείται : 
2.1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνο µε 
τους όρους της σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
2.2. Θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού 
του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. 
2.3. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
2.4. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς 
του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
Μετά την λήξη κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει σε (6) έξι αντίγραφα Πιστοποίηση και 
συγκεντρωτικό λογαριασµό σε έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία 
των οφειλοµένων σ΄αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέσθηκαν.   Οι 
Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα 
παραλαβής αφανών εργασιών.   Καταρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν στην 
Πιστοποίηση εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί.   Για τµήµατα όµως του Έργου που 
κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων 
κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του Έργου, επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων για τις 
οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη λήψη του, υπογράφει 
τον Συγκεντρωτικό Λογαριασµό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι 
ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις Επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
Λογαριασµό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που 
προκύπτουν από τη Σύµβαση.  Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή 
ανακρίβειες σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και 
παραγγέλλει τη ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. 
 
Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόµενη προθεσµία αρχίζει από την επαναυποβολή 
της από τον Ανάδοχο. 
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Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και Συγκεντρωτικού Λογαριασµού από την 
Προϊσταµένη Υπηρεσία και τη προσκόµιση του θεωρηµένου Τιµολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών η Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωµή του 
λογαριασµού µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στο Άρθρο 48 των Γενικών Όρων. 
Αν όµως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόµιση των 
δικαιολογητικών αυτών η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών αρχίζει από την 
υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 44 

 
Ασφαλιστικές καλύψεις 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 50 των Γενικών Όρων, εκτός της παραγράφου 
1.ζ . 
 

ΑΡΘΡΟ 45 
 

Αναστολή εργασιών στο Εργοτάξιο 
 

Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 51 των Γενικών Όρων. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 46 
 

Αξιολόγηση Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια  εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
θα αξιολογείται βάσει κριτηρίων που έχει θεσπίσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ.  
 
 


