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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 1 

 
Ορολογία – Ορισμοί 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων. 
 

Εταιρεία: Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. (ΔΕΔΔΗΕ). 

Ανάδοχος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
και ενώσεις αυτών), στον οποίο, μετά από διαδικασία 

επιλογής, ανατέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ με Σύμβαση η 
εκτέλεση του Έργου, αποκαλούμενος και «Εργολήπτης» ή 

«Εργολάβος». 

Σύμβαση: Είναι 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. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 

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

κατασκευής του Έργου.  

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που προΐσταται της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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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 

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. 

 
 

 
Άρθρο 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: 

 Την Τεχνική Περιγραφή  

 Τα κατασκευαστικά σχέδια  

 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και  

 Τις εντολές του επιβλέποντα.  

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. 
 
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, 
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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.  

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει σχέδια «-Όπως κατασκευάστηκε» ανά άνοιγμα, σε 
ψηφιακή μορφή (τύπου AUTOCAD), καθώς επίσης και σχέδιο του συνόλου της 

γραμμής σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλο για την ενσωμάτωσή του σε σύστημα 
GIS (GE SmallWorld). Στο τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου θα 

προΐσταται Τοπογράφος Μηχανικός.. 
 

 
 
 

Άρθρο 3 

 

Μελέτες 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 των Γενικών Όρων , ενώ 

μπορεί να δίδονται από τον επιβλέποντα συμπληρωματικές διευκρινίσεις, όποτε 

χρειάζεται να δοθούν για το συγκεκριμένο έργο . 

 
 

Άρθρο 4 

 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων τα πρότυπα 
και οι κανονισμοί, με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: Ευρωπαϊκοί 

Κανονισμοί,  Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος, Ελληνικός 
Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός Φορτίσεως Έργων, Κανονισμός 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 
αρμοδίου για τα Δημόσια Έργα Υπουργείου, κλπ. και γενικά όλοι οι κανονισμοί και 
τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 5 

 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα 
εξής: 

 
1. Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες της Εργολαβίας αυτής θα 

παρακολουθούνται από τον  Υποτομέα Δομικών Έργων (ΥΔΕ) της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης (ΔΠΜ-Θ), που θα αποκαλείται στο εξής 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών 

και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
 

2. Προϊσταμένη Υπηρεσία. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο 

Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου (ΤΤΕΔ) της ΔΠΜ-Θ, που θα αποκαλείται 
στο εξής Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

 
3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου, από τα αρμόδια υπηρεσιακά 

όργανα της Επιχείρησης, μπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των 
εργασιών, και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του 
Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 

άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 
 

4. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, ως προς 
την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν μειώνει, σε καμία περίπτωση, τις ευθύνες 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 

Σύμβαση. 
5. Σε όλες τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος θα απευθύνεται προς την Επιχείρηση, 

είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις 
σχετικές εργασίες «Εντεταλμένο Μηχανικό» της Επιχείρησης, ο οποίος θα του 
γνωστοποιηθεί εγγράφως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

6. Γενικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την εκπροσώπηση της 
ΔΕΔΔΗΕ και τις αρμοδιότητες των οργάνων της με βάση τις εκάστοτε τις 

ισχύουσες οργανωτικές ρυθμίσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του 
κοινοποιεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 
 

Άρθρο 6 

 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
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Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση 

αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια εξάσκησης 

επαγγέλματος διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ από 

αναγνωρισμένη σχολή. 

 
 

 
Άρθρο 7 

 

Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 
 

Επί πλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 8 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων (π.χ. περίφραξη εργοταξίου 
του, διαχωρισμός αυτού από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) 

για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας για τη μη παρεμπόδιση άλλων 
εργασιών, που εκτελούνται από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων Αναδόχων στην 

περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους.  
 
 

Άρθρο 8 

 

Υπεργολαβίες 

 

Επί πλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την 

έναρξη των σχετικών εργασιών, να υποβάλλει προς έγκριση τους υπεργολάβους 

που θα χρησιμοποιήσει τελικά για την υλοποίηση του έργου. 

 

1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση από τον Ανάδοχο, σε οποιοδήποτε 

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή 

αγωγής, που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη 

Σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της ΔΕΔΔΕ. 

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

προϋποθέσεις της     εκχώρησης. 

 

 
 
 

Άρθρο 9 
 

Εκχώρηση 
 

Επί πλέον των αναφερόμενων στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων αναφέρεται ότι  ο 

Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει στις τράπεζες περισσότερο από το 30% του 

συμβατικού τιμήματος σε αναγνωρισμένες τράπεζες. Για την εκχώρηση προηγείται   
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σχετική αίτηση στην Διευθύνουσα υπηρεσία και έγκριση από την Προϊσταμένη 

Αρχή. 

 
 

Άρθρο 10  

 

Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία 

 
Πριν από κάθε εργασία ο ανάδοχος θα προβεί σε λεπτομερή τοπογραφική 
αποτύπωση του γηπέδου - χώρου κατασκευής. Οι ίδιες τοπογραφικές εργασίες θα 

γίνονται και μετά το πέρας των εκσκαφών. Υπόβαθρα για τις επιμετρήσεις θα 
αποτελούν οι αποτυπώσεις επιφανείας και σκάφης.  

 
Άρθρο 11 

 

Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία 
 
Η κατάταξη των εκσκαφών σε γαιώδεις –ημιβραχώδεις – βραχώδεις θα γίνεται 

από κοινού με τον επιβλέποντα μηχανικό. 
 

Άρθρο 12 

 

Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – συναφείς 
υποχρεώσεις αυτού 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 13 

 

Βοηθητικά έργα Οδοί προσπέλασης 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων. 

 

 
Άρθρο 14  

 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων 

 
 
 

Άρθρο 15  

 

Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με δαπάνες του το προσωπικό της επιχείρησης 

(εάν απαιτηθεί ) στην χρήση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που εγκαθιστά στο έργο.  
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Άρθρο 16  

 

Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 των Γενικών Όρων με την επισήμανση ότι  
η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

κατά τις αργίες και εορτές, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 
του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο έργο . 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, 
υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν σε 

τέτοιες εργασίες. 
 

 
 

Άρθρο 17  

 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει -εφόσον είναι δυνατόν -  εντός 

του χώρου του έργου με δικές του δαπάνες μικρό γραφείο και το οποίο θα είναι 

στην αποκλειστική διάθεση της Επιχείρησης. Διαφορετικά από την Επίβλεψη θα 

χρησιμοποιείται χώρος στα υφιστάμενα γραφεία της Περιοχής Κοζάνης. Το 

γραφείο αυτό θα παραμείνει έως το πέρας των εργασιών και θα απομακρυνθεί από 

το Έργο με δαπάνες του Αναδόχου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή. Η θέση 

του γραφείου θα καθορισθεί επί τόπου από κοινού.  

 
 

Άρθρο 18  

 

Μηχανήματα, Εργαλεία – Υλικά Αναδόχου  

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 των Γενικών Όρων 
 

Άρθρο 19  

 

Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 

 
Δεν προβλέπεται χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 
 

Άρθρο 20  

 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24 (παρ. 1 β)  των Γενικών Όρων 

 
 

 

Άρθρο 21  
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Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24 (παρ. 2 κ 3)  των Γενικών Όρων 
 

Άρθρο 22  

 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24 (παρ. 4)  των Γενικών Όρων 
 
 

Άρθρο 23  

 

Λοιπές ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24 (παρ. 5 κ 6)  των Γενικών Όρων 
 

 
Άρθρο 24 

 

Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών 
 

Ο Ανάδοχος, πέρα των αναφερομένων στο άρθρο 28 των Γενικών όρων, 
υποχρεούται με βάση τη συνολική και τις επιμέρους προθεσμίες των δύο 
υποέργων, να συντάξει και να υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης  χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησης της 

Σύμβασης σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια, ιδίως σε μορφή τετραγωνικού πίνακα 
ή μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, από το οποίο θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση 
του Έργου.  

 
1. Η Εταιρεία, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το 
εγκρίνει ή να το επιστρέψει για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
και τα σχόλιά της, ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 

κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων 
της Σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. 

 
Ο Ανάδοχος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το 

επανυποβάλει τροποποιημένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία 
υποχρεούται να το εγκρίνει εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό 

προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
 
2. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα 

ζητηθούν (μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κλπ.), σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

Έργου. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προγραμματίζει και να ετοιμάζει εγκαίρως τις 

φάσεις εκτέλεσης και παραλαβής αφανών εργασιών στις παρακάτω ενδεικτικά 
αναφερόμενες, ολοκληρωμένες ενότητες τμημάτων του Έργου : 
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α) ΕΚΣΚΑΦΕΣ. 

β) ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 

γ) ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ 

ε)       ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 

στ)     ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

Δε θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν 
ελεγχθεί, από αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 

 
 

Άρθρο 25  
 

Έλεγχος του Έργου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων  

 

 
Άρθρο 26  

 

Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 
 
Στην παρούσα Σύμβαση οι δοκιμές περιορίζονται σε δοκίμια σκυροδέματος για 

κάθε κτίσμα ΥΣ μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα της επιχείρησης, σε 

συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 27  

 

Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 
 

Δεν προβλέπεται χορήγηση υλικών στον ανάδοχο από την Εταιρεία 
 

 
Άρθρο 28  

 

Ανταλλακτικά 

 
Δεν προβλέπεται προμήθεια ανταλλακτικών από ανάδοχο στην Εταιρεία 

 
 

Άρθρο 29  
 

Τεχνογνωσία 
 

Για το υπόψη έργο δεν υφίστανται προϋποθέσεις ή οι όροι παροχής τεχνογνωσίας. 
 
 

Άρθρο 30  

 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 
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Σε διευκρίνιση του Άρθρου 33 των Γενικών Όρων, για την παρούσα σύμβαση  

ισχύουν τα εξής: 

 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολογίου του Έργου σε 

βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται 
καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 

αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες 
εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και 

παρατηρήσεις των οργάνων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τυχόν έκτακτα 
περιστατικά και  κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και 
της Επιχείρησης και μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέχεται 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν 
πληροφοριακά στοιχεία για τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, τη δύναμη 
απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή 

εικόνας προόδου του έργου. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την 
εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που 

σχετίζονται με το έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων 
στατιστικών στοιχείων. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, το 
ημερολόγιο θα συντάσσεται από τον εντεταλμένο Μηχανικό, θα κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον ανάδοχο). Στην 
περίπτωση αυτή οι δαπάνες για την σύνταξη θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα 

παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις. 
 
 

Άρθρο 31  
 

Ελαττώματα του Έργου 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων  

 
 
 

Άρθρο 32  
 

Βλάβες στο Έργο- Αποζημιώσεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 35 των Γενικών Όρων με την επισήμανση ότι 

εφόσον 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.  

 
 

Άρθρο 33  
 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
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Σε διευκρίνιση του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων που ισχύουν απαρέγκλιτα 

επισημαίνεται ότι: 

 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.  

 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 30 και 51 του παρόντος. 

 

 

 

Άρθρο 34  

 
Παραλαβή για χρήση 

 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλουν, 
μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» του 

συνόλου ή μέρους του Έργου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ 
των εκπροσώπων της Εταιρείας και του Αναδόχου, όπως πιο αναλυτικά 

καθορίζεται στο Άρθρο 37 των Γενικών Όρων. 
 
 

Άρθρο 35  

 
Προσωρινή Παραλαβή 

 

 
1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της 

Σύμβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση 
δοκιμών, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους, και την επιτυχή 
ολοκλήρωση των δοκιμών που τυχόν προβλέπονται ο Ανάδοχος δικαιούται να 

ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο 
έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται 
στους Ειδικούς Όρους. 

 
2. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της 

αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα 
οριζόμενα στους Ειδικούς 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. 
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3. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής 
που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί από την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
Η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικό έργο μπορεί να 
ορισθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους, μέχρι και 

τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου.  

Στην επιτροπή παραλαβής του έργου τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται 
από υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Όταν η Υπηρεσία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Έργο είναι άλλη από την 

Υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να περιλάβει 
στην Επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία που θα 

χρησιμοποιήσει το Έργο.  
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 προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 

παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, 

η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως 
τον Ανάδοχο για να παραστεί. 

 
4. 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. 

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.  

 
5. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 

παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, 

αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας 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 της Εταιρείας . 

 
6. 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 παρ. 2). 
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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, 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 
προσκληθεί, 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 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 
 
7. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
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 την 

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 ημερών (15) 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 (1) 
μηνός από την υποβολή του. 
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Στην περίπτωση που Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και παραλαμβάνει το Έργο με 
παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. 

 
8. 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. 
 

9. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Εταιρεία 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 34 του παρόντος, 
οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα 

διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 
 

10.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις 
περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή 
τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις 

διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 
 

 
Άρθρο 39 

 

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 έξοδα του και 

ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 
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Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της 

Εταιρείας και η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται από την Εταιρεία. 

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 ή όπως αλλιώς προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.  

Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο 

μορφότυπος, του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα 

συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
3.Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο 

από την Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της 
Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 

 
Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 
Άρθρο 36  

 
Περίοδος Εγγύησης 

 

Άρθρο 39 
 

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 έξοδα 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 της Εταιρείας και η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες 

αυτές εκτελούνται από την Εταιρεία. 

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 ή όπως αλλιώς προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.  

Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο 

μορφότυπος, του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα 
συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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3. Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο 
από την Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της 

Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 
 

Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 

 
Άρθρο 37  

 

Οριστική Παραλαβή 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της περιόδου 
εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο 
που θα ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, 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. 
 
2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη 
διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν 
περάσει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει 

εγκριθεί. 
 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα της Εταιρείας 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 προσκαλεί 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, θα 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 παρ. 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. 
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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 θα υποβάλλει 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. Σε εξαιρετική περίπτωση στους Ειδικούς Όρους 

μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του Αναδόχου και μετά 
την οριστική παραλαβή. 

 

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 θα καταθέσει στην 
Εταιρεία ανέκκλητη δήλωση που την απαλλάσσει από οποιαδήποτε απαίτησή 

του, των Υπεργολάβων του ή τρίτου που έχει σχέση με το Έργο και που 
εξασφαλίζει την Εταιρεία απ' οποιαδήποτε μελλοντική απαίτηση ή δικαστική 
ενέργεια του οποιουδήποτε εναντίον της, σχετικά με την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης. Η δήλωση αυτή θα είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο 
υπόδειγμα του Τεύχους «Υποδείγματα» της Σύμβασης. 

 
9. Συγχώνευση διαδικασιών – Αυτοδίκαιη παραλαβή 
 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συγχωνεύονται, 

σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις στην υπογεγραμμένη σύμβαση του Έργου.  
 

10. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

 

10.1. Σε κάθε περίπτωση  η Προϊστάμενη Αρχή μπορεί να ορίσει ταυτόχρονα την 

διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής μετά από αιτιολογημένη 

πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την φύση του έργου.  

Στην περίπτωση που συντάσσεται ταυτόχρονα Πρωτόκολλο Προσωρινής & 

Οριστικής Παραλαβής, η παραλαβή πραγματοποιείται με  χρόνο εγγύησης που 

ορίζεται στην υπογεγραμμένη σύμβαση και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του 
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έργου.  

Σε καμία περίπτωση ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξη  (6) 

μηνών μετά την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών. 

 

10.2. Διενέργεια Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής σε έργα που  

αφορούν  : 

 Διαρρύθμισης Υποσταθμών Εσωτερικού Χώρου και 

 Συντηρήσεις Υποσταθμών Εσωτερικού Χώρου  
 

Στα παραπάνω έργα, λόγω της φύσεως του αντικειμένου και της άμεσης χρήσης των 

χώρων από τις Περιοχές που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, με εγκατάσταση και 

λειτουργία μετασχηματιστών Μέσης – Χαμηλής τάσης, διακοπτών φορτίου και  

ηλέκτρισης, διενεργείτα, εφόσον προβλέπεται στην σύμβαση, ταυτόχρονα η 

Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή. 

Η Προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργούνται ταυτόχρονα μετά την βεβαιωμένη 

περάτωση Εργασιών, τουλάχιστον έξη  (6) μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των 

εργασιών, από Επιτροπή που απαρτίζεται από στελέχη του ΤΤΕΔ και της αντίστοιχης 

Περιοχής όπου εκτελείται το έργο Διαρρύθμισης ΥΕΧ ή Συντήρησης ΥΕΧ και έχει την 

ευθύνη λειτουργίας. 

 

 

Άρθρο 38  
 

Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 44 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
1. Η Εταιρεία 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. 

2. 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 την Εταιρεία ή μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από τη 

συναφθείσα σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. 

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα συνάπτει συμπληρωματικές συμβάσεις με τον 

Ανάδοχο. 

3. Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν 

από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω 

ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών 

της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του ν4412/2016.οι συμβάσεις μπορούν 
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να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον η αξία της 

τροποποίησης είναι κατώτερη των ακόλουθων δύο τιμών (άρθρο 337 παραγ. 2 

του ν4412/2016): 

 Των κατώτερων ορίων 

 Του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης έργου. 

 

4. Επίσης τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας μπορεί να γίνει  

 με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, το όποιο όμως δεν 

υπερβαίνει σε αξία το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για έργα 

προϋπολογισμού μικρότερου του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής 

νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 

(409 Β). 

 Χρήση της “επί έλασσον δαπάνης” αθροιστικά σε ποσοστό 10%, από 

συμβατικές εργασίες των οποίων οι ποσότητες μπορούν να μειωθούν, 

χωρίς να αλλοιώνεται το “βασικό έργο” και δεν χρησιμοποιείται για  

πληρωμή “νέων εργασιών” (άρθρο 156 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο του Συμφωνητικού μέχρι και 

κατά 20%, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 39  
 

Απολογιστικές εργασίες 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 45 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από 

τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 παρ. 6 

των Γενικών όρων, καθώς και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες 
και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες  

 
2. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην 

πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα 
αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν 

υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο 
το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά στους Ειδικούς όρους. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή 
τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. 

 

 
Άρθρο 40  

 
Επιμετρήσεις 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 46 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
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1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων 

εργασιών. 

2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Αναδόχου 

και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον 

αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει 

από ένα αντίγραφο. Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να 

γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται 

με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.  

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα 

επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Σε 

καμία περίπτωση η καταχώρηση 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 34 των Γενικών Όρων. 

4. Με βάση τις καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε 

τέσσερα (4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και 

αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέρη του Έργου. Η 

επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη 

του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των "τιμών μονάδας νέων 

εργασιών", τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της 

ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά 

σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του 

Άρθρου 3 των Γενικών Όρων. 

5. 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 αν 

οι μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή 

της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Αν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις 

αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με 

βάση τις διαστάσεις αυτές εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες 

διαστάσεις δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δε δημιουργούν 

κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών 

Όρων. 

6. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 

επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ' αυτόν με την ένδειξη "όπως 

συντάχθηκε από τον Ανάδοχο". Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά από τον 
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σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών τις κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία 

του Άρθρου 54 περί διαφωνιών. 

7. 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 ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της 

σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται 

επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, 

χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 

εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης 

αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη 

σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι όροι των 

προηγούμενων παραγράφων. 

8.  Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου 

προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον 

το ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας 

για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κλπ. 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 την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως άλλως 

ορίζεται στην Σύμβαση, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα 

υποβληθεί. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι 

επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών 

(2 ο/οο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον 

Ανάδοχο. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι 

δυνατό να συντάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' 

αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε 

βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ' αυτό τον τρόπο 

κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

9. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον 

Ανάδοχο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 

και υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή 

τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 

επιμέρους επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι 
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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 54 των Γενικών Όρων. 

Η καταχώρηση 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 υποβάλει νέες. Η εν λόγω Τελική 

Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 41  
 

Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους για τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει 
λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται 

σ' αυτόν.  Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και 
στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να 

περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.  

3. Κατ' εξαίρεση, για τμήματα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του 

Εντεταλμένου Μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά 
διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να 

περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, 
για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών 
που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να 

υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούμενων εργασιών του 
τρέχοντος λογαριασμού.  

4. Ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόμενη 

διακοπή του έργου, δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές 
καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με 
προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της 

εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. 

5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν 
με έγκριση της Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και 
εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου 
προγράμματος.  

Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα 
εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι 

θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς 
υλικά ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωση τους και 

την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των 
λογαριασμών, με τιμές που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη 
συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την 

ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά.  
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6. Στους λογαριασμούς 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. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται 
ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου όπως 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές 
τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης του Διαγωνισμού αν 

συντρέχει περίπτωση.  

Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της 

Εταιρείας 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, 
απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, 
πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά 

κάθε απαίτηση της Εταιρείας που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται 
ιδίως από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριμένων επιμετρήσεων 
εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική 

επιμέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τμηματικά και προσωρινά, 
τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του 

υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν 
αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της 
Εταιρείας.  

Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν 

με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν 
αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη 
εγκεκριμένων λογαριασμών. Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση 

του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών πληρωμής. 

8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, 
τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που 
έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η 

διόρθωση του, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με εντολή της προς τον Ανάδοχο, 
επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και 

παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η 
οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού 
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον Ανάδοχο.  

Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, 

στο οποίο συμμετέχει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του έργου. Ο Εντεταλμένος 
Μηχανικός 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.  

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 48 των 
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Γενικών όρων.  

9. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω 
μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και 
εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή ή 

επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε 
επόμενο λογαριασμό. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον 

λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

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 στην Εταιρεία 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. 
 
10. 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 42   

 

Πρόγραμμα Τιμολογήσεων του Έργου 

 
Εάν η προβλεπόμενη συμβατική συνολική χρονική διάρκεια του έργου υπερβαίνει 
τους τρείς (3) μήνες, ο Ανάδοχος εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της 

Σύμβασης υποχρεούται να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ Πρόγραμμα χρονολογιών και 
ποσών τιμολογήσεων προς το ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο οφείλει να ενημερώνει σε μηνιαία 

βάση. 
Σε περίπτωση σημαντικών αδικαιολογήτων αποκλίσεων του Προγράμματος 
Τιμολογήσεων του Έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση και τον Νόμο. 
 

 
Άρθρο 43  

 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
1. Για την πληρωμή του Εξοπλισμού και των ανταλλακτικών: 

Τιμολόγια θεωρημένα αρμοδίως από τoν ΔΕΔΔΗΕ, Δελτία Αποστολής και τα 
σχετικά πιστοποιητικά επιθεώρησης, που προβλέπονται από το Άρθρο 48 των 
Γενικών Όρων, για τον Εξοπλισμό που έχει παραδοθεί στο Εργοτάξιο, όπως και 

στο τεύχος «Συμφωνητικό» αναφέρεται, σύμφωνα με την πρόοδο του Έργου 
όπως αυτή καθορίζεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 6 του 

Συμφωνητικού, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις  προόδου. 
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2. Για την πληρωμή των εργασιών εγκατάστασης και των Έργων Πολιτικού 

Μηχανικού: 
Τιμολόγια θεωρημένα αρμοδίως από τoν ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενα από 
αντίστοιχα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών, υπογεγραμμένα από τους 

επιτόπου του Έργου εκπροσώπους τoυ ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου. 
 

Τα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών θα συντάσσονται, με βάση τα ποσοστά 
συμμετοχής των διαφόρων εργασιών στο κόστος κάθε εγκατάστασης, κτηρίου ή 
κατασκευής, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Υλικών και Τιμών. Για το σκοπό 

αυτό ο Ανάδοχος θα δώσει τα αναγκαία στοιχεία στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τoυ 
ΔΕΔΔΗΕ, έτσι ώστε τα ανωτέρω ποσοστά, εφόσον δεν αναλύονται επαρκώς στον 

Πίνακα Υλικών και Τιμών, να συμφωνηθούν από κοινού. 
 

3. Για την πληρωμή των Δοκιμών και της Δοκιμαστικής Λειτουργίας: 
Τιμολόγιο θεωρημένο αρμοδίως από τo ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενα από τα 
αντίστοιχα Πρωτόκολλα Δοκιμών και από πιστοποιήσεις προόδου. 

 
4. Για την πληρωμή των Άλλων Υπηρεσιών: 

Τιμολόγια θεωρημένα αρμοδίως από τoν ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Στην έννοια των λοιπών υπηρεσιών περιλαμβάνονται η εκπόνηση μελετών 

κάθε τύπου και σε όλες τις φάσεις του Έργου, ο  προγραμματισμός του 
Έργου, η διαδικασία προμήθειας υλικών, η αποζημίωση όλων των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση (π.χ. 

συντονισμός του Έργου, ασφαλίσεις, φύλακτρα υλικών κ.λπ.). 
 

Σημειώνεται ότι το κόστος των λοιπών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
(π.χ. 3%) του συνολικού κόστους του Έργου. 
 

Κάθε πληρωμή Τιμολογίου θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποίηση, η 
μορφή της οποίας θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

 

5. Εκτός από τα παραπάνω, για κάθε πληρωμή του Αναδόχου απαιτείται η 
υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
5.1 Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο 
όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

5.2 Τιμολόγιο του Αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ. 

5.3 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου 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. 

5.4 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου 

ή/και Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού του 
Αναδόχου ή /και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου. 

5.5 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων, που απασχολούνται στην 
εκτέλεση της Σύμβασης, από τον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

5.6 Κάθε άλλο Έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την 
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περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα 
αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

5.7 Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: 
 Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου.  
 Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) 

για τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε 
εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση, 

αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του Αναδόχου. 
Εφόσον δεν προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το 
προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει βεβαίωση του 

ΙΚΑ περί μη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού). 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκομιστούν τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. 

 
6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 

Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση 

πληρωμής των συμβατικών ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα 
πληρωμής. 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. 

7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

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 υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών 
του. 

8.  Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των Τιμολογίων θα προβαίνει στις 
προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε 
τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο Νόμο. 

9.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, 

που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της 

απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς 
την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση 
που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε 

οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
10.  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. 

11. Για την πληρωμή των αναθεωρήσεων απαιτείται: 
11.1. Πιστοποίηση η οποία θα ονομάζεται «Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιμών» 

με πλήρη στοιχεία επί τη 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. φ 
11.2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την 

εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή/και 
καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών , σε κάθε περίπτωση 
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καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά 
από τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.  

11.3. Σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο διενεργούνται  κρατήσεις, 
για εγγύηση καλής εκτέλεσης. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε δέκα τοις 
εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι Παραπάνω 

κρατήσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές.   
11.4. Οι κρατήσεις της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται άτοκα στον 

Ανάδοχο μετά την αποπεράτωση του Έργου, την υποβολή εκ μέρους του 
των αντιστοίχων οριστικών επιμετρήσεων, την έγκριση αυτών από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης. 

11.5. Επίσης, σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, διενεργείται 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ίση προς 3%, πάνω στην 

πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. 
 

 
 
 

Άρθρο 44  
 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
 
Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 50 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα 

ή σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά δεόντως επικυρωμένη. 

Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 
Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 
εφαρμογή στην Ελλάδα.   

 
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των 

Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και 

ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 

στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

3. Oι 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 κλπ. Ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα 

ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

4. 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 τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, 

στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 

παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 
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ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

 

5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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. 

 

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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 κλπ. που τυχόν 

υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

7. 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 κλπ., για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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. 

 

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες 

(Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις 

ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 

Διακήρυξης. 

 
Στην παρούσα Σύμβαση, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για κάθε μία 

από τις παρακάτω αναφερόμενες ασφαλίσεις, θα πρέπει να περιέχουν και να 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον και κατά περίπτωση τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα 
Υποδείγματα Ασφαλίσεων , που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Ε5 –ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. 

 
Απαιτούμενες ασφαλίσεις : 

                                        

α/α Απαιτούμενες Ασφαλίσεις 

1 α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

2 β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα 

βία  (περατωμένων εργασιών). 

3 γ.

  

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του 

Αναδόχου έναντι τρίτων 

4 ε.

  

Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του 

Αναδόχου 

5 στ.

  

Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
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Μη Απαιτούμενες Ασφαλίσεις: 

 

α/α Μη Απαιτούμενες Ασφαλίσεις 

1. δ.  Ασφάλιση μεταφοράς 

2. ζ.  Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών  που 

χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο 

 

 
 
 

 
Άρθρο 45 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 
 

Για την αναστολή των εργασιών στο εργοτάξιο ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

Άρθρο 51 των Γενικών Όρων.  

 

 
Άρθρο 46  

 

Αξιολόγηση Αναδόχου 
 

Εάν στην σύμβαση προβλέπεται σύστημα αξιολόγησης του Αναδόχου 
σχετικά με  την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων μ τυχόν 

προβλεπόμενες κυρώσεις στα πλαίσια της παρούσας ή μελλοντικών 
συμβάσεων, αυτή θα γίνεται με βάση τους όρους του αντίστοιχου άρθρου.  


