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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 Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 
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 ΔΕΔΔΗΕ που είναι η αρμόδια 

για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 
Προϊσταμένη Υπηρεσία : είναι η Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ 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 Διανομής 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 Διακήρυξης και ειδικότερα: 

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 ΣΧΕΔΙΟΥ 
1 Όρια Δ.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 Διάταξη Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ. 3-79870 

35 Διάταξη χώρων πινάκων 20KV  3-79192 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

 
Μελέτες  

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων. 
 

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, 

Διατάξεις 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 Δικτύου της ΔΠΑ 
2.  Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι ο Υποτομέας Δομικών Έργων της ΔΠΑ 

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 
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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. 
 

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 Διεύθυνση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ κοινής 

υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα 
δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε «Επιβλέπων Μηχανικός» αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το 

άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης 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. 

 



 

 
 
                                                                              
  7/29 

 

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. 

Σε περίπτωση έγκρισης υπεργολαβίας για κύρια τμήματα του έργου στα πλαίσια μιας ή 
και περισσοτέρων Διοικητικών περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ 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 
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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 ΔΕΔΔΗΕ 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. 

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 
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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 Διακήρυξης, δεν περιλαμβάνεται, η πρόβλεψη και οι 

προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας. 
 

 
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. 
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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. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 

Μηχανήματα, Εργαλεία-Υλικά Αναδόχου 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 των Γενικών Όρων . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
 

Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 
 

Για το Έργο της διακήρυξης, δεν προβλέπεται χρήση μηχανημάτων και εργαλείων 

ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

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  

Δόμησης (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. 
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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 ΔΕΔΔΗΕ. 

Τόσο ο Ανάδοχος όσο και οι εγκεκριμένοι Υπεργολάβοι πρέπει να κατέχουν 
Πιστοποιητικό  Ποιότητος κατά ISO, 9001 ή 9002 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. 

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.Δ. 305/96. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, 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 ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 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 Διαγωνισμούς κατασκευής έργων δικτύων Διανομής. 

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. 
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4. Κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ το προσωπικό του Αναδόχου εκπαιδεύεται στο 

πιστοποιημένο ΚΕΚ του ΔΕΔΔΗΕ για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες. Το κόστος 
της εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

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 

ΔΕΔΔΗΕ. 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. 

 

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 
ΔΕΔΔΗΕ για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας, εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, 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: 
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 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 ΔΕΔΔΗΕ και  

 Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 
του ή και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται 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 ΑΠΔ, του ΙΚΑ, κλπ. 
 

3.    Ο ΔΕΔΔΗΕ 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.  

 
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 ΔΕΔΔΗΕ. 
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 ΔΕΔΔΗΕ 
αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή 

το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του 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 
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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 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός  του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. 

 
 

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 ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

206/30-09-2008 Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας, ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 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 
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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. 

 
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 Διαμόρφωσης – 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 ΔΕΔΔΗΕ 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. 
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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΄ ΣΤΑΔΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) 

 

Μετά την κατασκευή των σιδηρουργικών (καταπακτή με σκάλα και σιδηρουργικά 
αερισμού), ακολουθεί το  Α΄ ΣΤΑΔΙΟ  εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 

εργασίες και ετοιμασίες των χώρων για να δεχτούν τα μηχανήματα.    
Υποδιαιρείται στο  Α1 ΣΤΑΔΙΟ  και   Α2  ΣΤΑΔΙΟ,  τα οποία μπορεί να εκτελεσθούν 
ταυτόχρονα  ή  ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.   Το  Α1  ΣΤΑΔΙΟ  αφορά την 

αρχική ετοιμασία των χώρων πίλλαρ και μετασχηματισμού και περιλαμβάνει τις 
παρακάτω εργασίες : 

  
 -  Εκσκαφές 
 -  Διάστρωση σκύρων 

 -  Εσχάρα γειώσεως 
 -  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 
 -  Διάφορες 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 ΔΕΔΔΗΕ από τους ιδιώτες κατασκευαστές των 
κτιρίων με τελειωμένο το Α’ ΣΤΑΔΙΟ  και  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 
υπόλοιπες εργασίες του  Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ,  δηλαδή το  Α2  ΣΤΑΔΙΟ,  που αφορά το χώρο 

πινάκων. 
Για την εκτέλεση του  Α1 ΣΤΑΔΙΟΥ χρειάζονται  20  εργάσιμες ημέρες κατάλληλου 

συνεργείου. 
 

1.1. Το  Α2 ΣΤΑΔΙΟ  αφορά την αρχική ετοιμασία του χώρου πινάκων και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω εργασίες : 
 

 -  Εκσκαφές 
 -  Σκυρόδεμα δαπέδου 
 -  Ξυλότυποι 

 -  Σκυρόδεμα διαμορφώσεως 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – βάση πινάκων 



 

 
 
                                                                              
  17/29 

 

 -  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 

 -  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες 
  
Για την εκτέλεση του Α2 ΣΤΑΔΙΟΥ  χρειάζονται  10  εργάσιμες ημέρες κατάλληλου 

συνεργείου. 
 

1.2. Το Α2 ΣΤΑΔΙΟ 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  ΣΤΑΔΙΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  είναι οι παρακάτω : 

 
      - 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 
 -  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες 

 
Για την εκτέλεση του  Α2 ΣΤΑΔΙΟΥ – 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 : 
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 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. 
 

 

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 
-  Διάφορες 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  ΣΤΑΔΙΑ  ταυτόχρονα ή και ξεχωριστά, ο δε χρόνος εκτελέσεως τους προστίθεται στο 

χρόνο εκτέλεσης της στεγανοποίησης. 
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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  ΣΤΑΔΙΩΝ  

-  Χαλίκι στραγγιστήριας στρώσης 
-  Σκυρόδεμα υπόβασης λεκάνης 
-  Επαλείψεις ασφαλτικού 

-  Διάστρωση ασφαλτόπανου 
-  Τσιμεντοκονίες προστασίας ασφαλτόπανου 

-  Τοποθέτηση  σιδηροπλισμού 
-  Σκυρόδεμα  C20/25  δαπέδου  και  τοιχείων  λεκάνης 
-  Διαμόρφωση  Α1,  Α2  ΣΤΑΔΙΩΝ 

-  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. 
 

 

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 
-  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
 

Για την ολοκλήρωση των εργασιών  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ  χρειάζονται  6  εργάσιμες 
ημέρες με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 

 

6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ  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 
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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΄ ΣΤΑΔΙΟΥ  ή  

και  ξεχωριστά.   Συνήθως  και  ανάλογα με την περίπτωση του κάθε υποσταθμού είναι 
δυνατόν να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες : 

 
-  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 
-  Διάφορες 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 
 Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές  

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

 
 

9. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υ/Σ 
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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. 
 

Β. 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  ΔΕΔΔΗΕ 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 
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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. 
 

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 
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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. 
 

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 Διαχείρισης 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. 
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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. 
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.    
 

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ  

 
Δε 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-Δοκιμές 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 Διακήρυξης δεν προβλέπεται η χορήγηση εξοπλισμού και 
υλικών από την Εταιρεία στον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

 
Ανταλλακτικά 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
 

Τεχνογνωσία 

 
Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης 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 Διακήρυξης 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. Δικαιολογητικά 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 ΔΕΔΔΗΕ 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-Δικαιολογητικά 

 
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 ΔΕΔΔΗΕ. 

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 ΔΕΔΔΗΕ. 
 

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 ΔΕΔΔΗΕ.  
 
 


