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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
ΕΡΓΟ       : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 

kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ : « ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – 

ΥΣ ΧΑΝΙΩΝ» 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Άρθρο 1 

Σχέδια και οδηγίες  

 

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 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 ακόλουθα σχέδια και Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά  Υλικών., 

 

1.α  ΣΧΕΔΙΑ 

 

α.α.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘ.ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 
Ελάχιστες αποστάσεις καλωδίων 150 kV - καλωδίου πιλότ και 

σωληνώσεων Ο.Ι. από άλλα δίκτυα (τριγωνική  διάταξη) 
KG-36970-00-02/02 

2 
Τύπος χαντακιού καλωδίων 150 kV - καλωδίου πιλότ και 

σωληνώσεων Ο.Ι. (διπλής γραμμής τριγωνική διάταξη) 
KG-37100-00-01/01 

3 
Σωληνώσεις διαβάσεων καλωδίων 150 kV - καλωδίου πιλότ και 

σωληνώσεων Ο.Ι.  Τύπος ΙX 
KG-37101-00-01/01 

4 Διάταξη ευθέων συνδέσμων 150 kV μέσα σε σκάμμα KG-37103-00-01/01 

5 Πινακίδα επισήμανσης - αρίθμησης καλωδιακών γραμμών 150 kV   KG-36979-01-02/02 

6 
Ορθοστάτης πινακίδας επισήμανσης - αρίθμησης καλωδιακών 

γραμμών 150 kV   
KG-36979-01-01/02 

7 Κρουστική διάτρηση KG-36965-00-01/01 
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8 Κατευθυνόμενη διάτρηση KG-36964-00-01/01 

11 Οριζοντιογραφική  μελέτη  

M-37111-01-01/01 

M-G2-37109-01-01/06    

M-G2-37109-01-02/06 

M-G2-37109-01-03/06 

M-G2-37109-01-04/06 

M-G2-37109-02-05/06 

M-G2-37109-02-06/06 

12 
Διάγραμμα αντιμετάθεσης φάσεων  διπλής καλωδιακής γραμμής 

150kV «Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – ΥΣ ΧΑΝΙΩΝ»  
K-H1-37105-00-01/01 

13  Φρεάτιο οπτικής ίνας Σχέδιο Φρεατίου Οπτικής Ίνας 

14 Φρεάτιο τρισωληνίων  Σχέδιο Φρεατίου Τρισωληνίων 

15 Στήριγμα πολυαιθυλενίου Σκαρίφημα  Νο1 

 

 

 

1.β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ , ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

1. ΠΡΟΔ. GR - 252/71 Πλάκες επικάλυψης υπογείων καλωδίων Μ. &  Χ.Τ. 

2. Τ.Π. ΔΚΣΔ - 253/01 Πλάκες επικάλυψης υπογείων καλωδίων 150 kV 

3. Τ.Π. ΔΜΚΛΔ - 191/95 Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων Υ.Τ. 150 kV 

4. Τ.Π. ΔΚΣΔ - 267/02 
Χυτοσιδηρό πλαίσιο και κάλυμμα φρεατίων για κιβώτια 

λυομένων επαφών καλωδίων 150 kV 

5. Τ.Π. ΔΜΚΛΔ - 192/02 Πινακίδες και ορθοστάτες επισήμανσης υπογείων καλωδίων 

150 kV 

6. Τ.D. Smooth tubes / three tubes and corrugated tubes 

7. Τ.D. Closing devices for empty smooth and corrugated tubes 

8. Τ.D. Jointing system for smooth tubes / three tubes with a 
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diameter of 50 mm 

9. Τ.D. Prefabricated reinforced concrete manholes and manhole 

covers 

10. Τ.D. Marker tape 

11. Τ.Π. ΔΔ - 168/Νοεμ.07 
Μονοπολικό καλώδιο 1x800 mm2  Al με μολύβδινο μανδύα, 

μόνωσης XLPE, 150 kV 

12. Τ.Π. ΔΔ - 175/ Νοεμ.07 
Μονοπολικός σύνδεσμος ευθυγραμμίας (CROSS – BONDING) 

,καλωδίων 150 kV XLPE 

13. ΔΚΜΛΔ-173/10.11.97 
Ακραίο μονοπολικό κιβώτιο εσωτερικού χώρου προς 

μεταλλοενδεδυμένους πίνακες 150kV GIS 

14. Τ.Π.ΔΕΕΔ– 385/11.2017 Μεταλλικό κιβώτιο λυομένων επαφών άμεσης γείωσης 

μανδυών καλωδίων 150 kV (EARTHING BONDING LINK BOX) 

  115 Τ.Π. ΔΔ - 1/ Νοεμ.07 

(Συμπλ. Νο1/2011) 

Συγκεντρικό καλώδιο χαλκού 1x120+120 mm2 και χάλκινο 

καλώδιο γείωσης 1x120 mm2 

16 ΧΚ 11.01/87 
Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση αντικειμένων από σίδηρο ή 

χάλυβα. 

17. ΧΚ 11.02/88 
Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ αντικειμένων από 

σίδηρο ή χάλυβα 

18. ΧΚ 11.04/88 (Αναθ. 92) Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση 

19. 

ΠΡΟΔ.  S 85 / 63 

(Συμπλ.Νο1/84 & 

Νο2/02) 

Επικασσιτερωμένοι χάλκινοι αγωγοί 

20. Τ.Π. Καλώδιο πιλότ 50χ2χ0,8, σύνδεσμος 

21. Τ.Χ. Καλώδιο 48 (4x12) μονότροπων οπτικών ινών. 

22. Τ.Π Πίνακας Siemens GIS Υ/Σ Χανίων 

 
 

Άρθρο 2 

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:  

1  Kανονισμοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας - ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ-608/Β/6.10.67) και των 

τροποποιήσεων και συμπληρώσεων τους. (ΦΕΚ-476/Β/25.7.69, ΦΕΚ-
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829/Β/19.12.69, ΦΕΚ-687/Β/24.8.71). Νόμος 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ 

189/8.9.75. 

2. Ο Κανονισμός Έργων από σκυρόδεμα (Β.Δ 18.2.54 και ΦΕΚ 266/6/9.5.85) και 

γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 

 

Για όλους τους Κανονισμούς, όπου αναφέρονται σε Τεχνικές Περιγραφές και 

Προδιαγραφές,  θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν 

από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 3 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ισχύουν τα 

εξής; 

1. Ο Τομέας Μελετών – Κατασκευών Γραμμών Υ.Τ. της Διεύθυνσης Ειδικών 

Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ,  που έχει γραφεία στην Λεωφόρο Αθηνών 

72, Νέο Φάληρο, ασκεί καθήκοντα Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας.. 

 

2. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων  Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ασκεί 

καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

3. Ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Εταιρείας , θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον 

Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 4 

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- 

σύμβαση έργου κ.λ.π.), να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου 

Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας 

καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν. 6422/34). 
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Άρθρο 5 

Υπεργολαβίες 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν 

την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών να υποβάλλει για έγκριση, τους τυχόν 

Υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου και οι οποίοι 

δεν αναφέρονται στη Σύμβαση, ή σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ή 

περισσοτέρων εξ αυτών. 

 

2. Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία ζητά την έγκριση 

Υπεργολάβων είναι τα Ενεργειακά (εκσκαφές, επιχώσεις, ασφαλτικά κ.λ.π.) και τα 

Η/Μ  (η εγκατάσταση των καλωδίων) . 

 

3. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση ενός ή 

περισσοτέρων  υπεργολάβων που έχουν ορισθεί στη Σύμβαση, μόνο με την 

προϋπόθεση ότι ισχύουν σοβαροί λόγοι  που καθιστούν αδύνατη την συνεργασία 

του με τον δηλωθέντα υπεργολάβο. Το αίτημά του αυτό θα υπόκειται στην 

έγκριση της Εταιρείας, με βάση τα κριτήρια που τίθενται στη Διακήρυξη, στο  

Άρθρο 9 και στο  Άρθρο 23, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην Οικονομική του 

Προσφορά. 

 

4. Υπεργολάβοι εκτέλεσης προμήθειας υλικών.   

Η Εταιρεία  δεν  εγκρίνει αλλαγές υπεργολάβων εκτέλεσης προμήθειας υλικών.  

 

 

Άρθρο 6 

Εκχώρηση 

 
Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

 
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβατικού 

τιμήματος σε τράπεζα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Άρθρου 12 των Γενικών 
Όρων. Επισημαίνεται ότι με την εκχώρηση αυτή δεν θα ζημιώνεται με κανένα τρόπο ο 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Άρθρο 7 

Τοπογραφικά Στοιχεία 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο την τοπογραφική μελέτη χάραξης των 

γραμμών (οριζοντιογραφία), ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την εν 

λόγω μελέτη. 
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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 «ως 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 και τα τοπογραφικά στοιχεία των καλωδίων θα λαμβάνονται 

πριν την επικάλυψή τους.   

 

Άρθρο 8 

Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – συναφείς υποχρεώσεις 

αυτού 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Σε περίπτωση που μετά από αίτηση του Αναδόχου του χορηγηθεί ηλεκτρική ενέργεια 

για τη λειτουργία των μηχανημάτων και εργαλείων του, στο χώρο του Εργοταξίου 

του, όπως είναι τα σημεία εκείνα των καλωδιακών γραμμών 150kV που καταλήγουν 

σε κτίρια Κ/Δ., σε χώρους υπαίθριων Υ/Σ 150/15-20kV ή Κέντρων Υπερυψηλής 

Τάσης (ΚΥΤ) ή σε χώρους Σημείων Ζεύξεως, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί προς τις διατάξεις που ισχύουν για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του 

εργοταξίου του. 

Η Εταιρεία θα του χορηγήσει, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, την 

απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. Τα έξοδα της ηλεκτρικής παροχής και κατανάλωσης 

θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η δαπάνη και ευθύνη της παραπέρα εγκατάστασης 

βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο. 

2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η ρευματοληψία από άλλο ρευματολήπτη του χώρου 

εκτός απ' αυτόν που ειδικά καθορίστηκε από την Εταιρεία. 

Κάθε ατύχημα που είναι δυνατό να συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

παρόντος άρθρου στο προσωπικό του Αναδόχου ή της Εταιρείας ή παντός τρίτου στο 

Εργοτάξιο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο χωρίς η Εταιρεία να φέρει 

καμία ευθύνη γι' αυτό. 

 

Άρθρο 9 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 17 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Ο Ανάδοχος από κοινού με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση, 

να ανακοινώσει στην Εταιρεία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) με έγγραφη γνωστοποίησή 
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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 του έργου. 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. 

 

2. Για τις εργασίες της Σύμβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από 

αυτήν που διαθέτει ο "Επιβλέπων Μηχανικός", ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον 

"Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαμβάνονται 

τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. 

 

3. Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων 

και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαμβάνεται εργασία τομής 

οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει με 

φροντίδα του Αναδόχου και του "Επιβλέποντα Μηχανικού", Επιβλέπων από το 

προσωπικό του Αναδόχου με πείρα και ανάλογα προσόντα ώστε να αποκλείεται η 

κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των μέτρων 

ασφάλειας. 

 

4. Εννοείται ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από 

τεχνικούς που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη 

της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. 

 

5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει ο Ανάδοχος να παραδώσει, μετά από 

απαίτηση του ΓΕΝ, πίνακα του προσωπικού του που προβλέπεται με οιονδήποτε 

τρόπο να εργαστεί εντός της Ναυτικής Περιοχής, καθώς και των μεταφορικών 

μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στον ευρύτερο 

χώρο του Ναυστάθμου. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα λάβει μέρος στις 

εργασίες, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς 

και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα συγκεκριμένα 

άτομα και οχήματα, θα εφοδιαστούν με τις σχετικές άδειες από το Ναύσταθμο 

Κρήτης (ΝΚ). Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο μέλος του προσωπικού του 

αναδόχου αντικαθίσταται, θα πρέπει να διατίθενται τα στοιχεία του αντικαταστάτη 

εγκαίρως στο γραφείο ασφαλείας του ΝΚ. Στον πίνακα θα αναφέρεται το 

ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί. Ο αριθμός των πάσης φύσεως εργαζομένων, οι οποίοι θα 

εισέρχονται εντός του ΝΚ, θα είναι ο απόλυτα αναγκαίος.  

Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων, καθώς 

και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 περί αποδοχής ελέγχου για την ορθότητα των 

στοιχείων. Κατά την διάρκεια των εργασιών στον ευρύτερο χώρο του Ναυστάθμου, 

οι απασχολούντες θα συνοδεύονται ανελλιπώς στον περιβάλλοντα χώρο και μέχρι 

την είσοδό τους στον Κ/Δ από αρμόδιο προσωπικό του ΝΚ, ενώ θα 

συμμορφώνονται με τις υφιστάμενες διατάξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις των 

στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού (απαγόρευση φωτογράφησης και κάθε άλλης 

μορφής λήψης εικόνων κ.λ.π. ). Η είσοδος στο χώρο του Κ/Δ θα εκτελείται μόνο 
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από άτομα που έχουν την οριζόμενη από το νόμο άδεια προς τούτο, που έχουν 

ελεγχθεί για την καταλληλότητά τους από την Υπηρεσία (Γενικό Επιτελείο 

Ναυτικού) και έχουν λάβει άδεια εισόδου. Τέλος τα άτομα που θα απασχοληθούν 

θα πρέπει να δέχονται αδιαμαρτύρητα οποιοδήποτε έλεγχο αποσκευών κ.λ.π κατά 

την έξοδο από το χώρο του Ναυστάθμου. 

 

 
Άρθρο 10 

Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την κατασκευή του 50% επί του 

συνόλου , των θέσεων συνδέσμων και ακροκιβωτίων, με  ταυτόχρονη υποχρέωση 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού της Εταιρείας. Tο εκπαιδευμένο 

προσωπικό της Εταιρείας θα απασχοληθεί εν συνεχεία στην κατασκευή του 

υπολοίπου 50% των θέσεων συνδέσμων και ακροκιβωτίων, με επίβλεψη και 

ευθύνη του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 11  

Μηχανήματα, Εργαλεία – Υλικά Αναδόχου  

 
Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 21 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα εξής: 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στην Εταιρεία, χωρίς καμία επιβάρυνση 
αυτής, δύο (2) αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ., τουλάχιστον 1400 κυβικών εκατοστών, σε 

άριστη κατάσταση που να έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία τριετία. Τα 
αυτοκίνητα αυτά θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, τους Αντιπροσώπους 
της, την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τους Υπαλλήλους της, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου. Θα παραδοθούν επί τόπου του Έργου το αργότερο σε 15 
ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο και θα 

επιστραφούν στον Ανάδοχο μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τα ανταλλακτικά των οχημάτων, επίσης τα ελαστικά και 
το συσσωρευτή, τις υπηρεσίες για την επισκευή, συντήρηση και λίπανση μαζί με 

τα υλικά, την απαιτούμενη από τους νόμους άδεια για επιβατικά αυτοκίνητα, τα 
τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση των οχημάτων, την κάρτα ελέγχου 

καυσαερίων, τους ελέγχους από ΚΤΕΟ κ.λ.π. Τα καύσιμα των οχημάτων αυτών 
θα βαρύνουν την Εταιρεία. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει ο Ανάδοχος να παραδώσει, μετά 

από απαίτηση του ΓΕΝ, πίνακα των μεταφορικών μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στον ευρύτερο χώρο του 

Ναυστάθμου. Τα συγκεκριμένα οχήματα, θα εφοδιαστούν με τις σχετικές άδειες 
από το Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ).  
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Άρθρο 12  
 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

Για το τμήμα του Έργου που θα κατασκευαστεί εντός του ΝΚ  σημειώνεται ότι  η 
κυκλοφορία των οχημάτων και μηχανημάτων του Αναδόχου στον ευρύτερο χώρο του 

Ναυστάθμου, θα γίνεται με τη δέουσα προσοχή, ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές 
συνέπειες στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλο και 

απαιτούμενο για την εκτέλεση του Έργου εξοπλισμό σε μηχανήματα, οχήματα κλπ. 
μέσα. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτει Ασφαλιστικά τα οχήματα και 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην 
κατασκευή του Έργου. 

 

Άρθρο 13 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 (παρ. 1 β) των Γενικών Όρων ισχύουν τα 

εξής: 

 

1. Οι απαιτούμενες για τις εργασίες κατασκευής του έργου άδειες εκσκαφής από το 

αρμόδιο Υπουργείο, ή Δήμο, θα εκδίδονται με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου 

πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει 

όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις, διατυπώσεις, ενέργειες, προς το σκοπό αυτό. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγκαιρα την Εταιρεία για την ανάγκη 

έκδοσης των αδειών αυτών, και είναι αυτονόητο ότι είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση των όρων με τους οποίους χορηγούνται οι άδειες αυτές, υπογράφοντας ο 

ίδιος ή και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του (όταν απαιτείται) τις σχετικές δηλώσεις ή 

αιτήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και καταθέτοντας τυχόν απαιτούμενες 

τραπεζικές εγγυήσεις, επιστολές κ.α. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται, χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή, 

εκτός εάν την προβλέπει η παρούσα Σύμβαση, προς τα υπό του Νόμου 999/79 και 

τα σε εκτέλεσή του εκδοθησόμενα Προεδρικά Διατάγματα καθοριζόμενα, σχετικά με 

την εκτέλεση των εντολών εργασιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις καθοριζόμενες 

σύμφωνα με τα παραπάνω προθεσμίες εκτέλεσης διαφόρων εντολών εργασιών ή 

τμημάτων τους, να συντονίζει τις εργασίες του με τις εργασίες των άλλων 

Οργανισμών και να επαναφέρει τα οδικά στοιχεία με έντεχνο τρόπο. Σε περιπτώσεις 

μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα τον 

επιβαρύνουν εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρούσας Σύμβασης και 

τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία μπορεί να καθοριστούν με βάση τα 

προαναφερόμενα Διατάγματα καθώς και αυτά, που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

τυχόν επιβληθούν σε βάρος της Εταιρείας. 
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Άρθρο 14 

Λοιπές Ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1.  Ο Ανάδοχος, κατά τη διενέργεια εκσκαφών σε κοινόχρηστους χώρους, πρασιές 

κλπ. και επιπλέον των γενικών υποχρεώσεών του, οφείλει να λαμβάνει 

προφυλακτικά μέτρα ώστε να μη θίγονται εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σε 

χάνδακες ή λάκκους που σκάβονται από αυτόν. 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα εξής: 

α. Ανάρτηση ή υποστήλωση σωλήνων ύδρευσης, σωληνώσεων κ.λ.π. 

β. Αποκάλυψη των καλωδίων του ΟΤΕ κ.λ.π., συγκέντρωση των υλικών 

επικάλυψης (τούβλα, πλάκες, άμμος θάλασσας), ανάρτηση των καλωδίων και 

επαναφορά τούτων σε κατάλληλη θέση. 

γ. Προστασία υδρομετρητών ή εφόσον γίνεται αναγκαίο, ανακατασκευή της 

στήριξής τους και επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση , καθώς και 

κατασκευή υποστρώματος από σκυρόδεμα, εφόσον απαιτείται.    

Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο μελέτης που δίδεται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο, 

δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική του ευθύνη, σε περίπτωση που κατά την 

εκσκαφή λάκκων, χανδάκων, ορυγμάτων κλπ., προξενήσει ζημιά σε ιδιοκτησίες 

τρίτων ή εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή άλλων Οργανισμών, η οποία (ευθύνη του) 

ισχύει ακέραια και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές δεν επισημαίνονται 

στο σχέδιο της μελέτης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 

να έχει ενημερωθεί από τους αρμόδιους Οργανισμούς για τυχόν υπάρχοντα δίκτυά 

τους. 

2. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις ευθύνες ζημιών της παρ. 5 του άρθρου 24 των 

Γενικών Όρων μόνον εφόσον οι εν λόγω ζημίες δεν υπερβαίνουν το κατά την κρίση 

αγαθού ανδρός απολύτως αναγκαίο μέτρο και τυγχάνουν της έγκρισης της 

Εταιρείας. . 

3. Για την σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων (που προβλέπονται στην παρ. 5.4 

του άρθρου 24 των Γενικών Όρων), που θα είναι του τύπου που ορίζεται από την 

Εταιρεία και θα αποτελείται από ένα φύλλο για κάθε ιδιοκτήτη και θέση ζημιάς, ο 

Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με τα τοπικά όργανα της Αγροφυλακής, όπου 

υπάρχουν ή τους Γεωπόνους των Νομαρχιών ή τους Γεωπόνους της ΔΕΗ. Οι υπόψη 

εκθέσεις αφού συμπληρωθούν στις ειδικές θέσεις από τα παραπάνω Όργανα της 

περιοχής (Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης) και τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" 

(Έκθεση Εντεταλμένου Μηχανικού) μετά από κοινή επιτόπου επίσκεψη του 
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Αναδόχου και των παραπάνω οργάνων, παίρνουν τη μορφή Πρωτοκόλλων και 

υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία στις ημερομηνίες που καθορίζονται 

από αυτήν (Εταιρεία). 

Ο ακριβής χρόνος της επί τόπου επίσκεψης καθορίζεται από κοινού από τον 

Ανάδοχο και από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" ο τελευταίος δε, φροντίζει και για τη 

προσέλευση των υπόψη Οργάνων. 

 

Άρθρο 15 

Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 28 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προγραμματίζει και να ετοιμάζει εγκαίρως τις φάσεις 

εκτέλεσης και παραλαβής αφανών χωματουργικών εργασιών, προκειμένου να 

ακολουθήσει η εγκατάσταση του καλωδίου. 

Δε θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν 

ελεγχθεί, από αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

2. Προκειμένου τα συνεργεία της Εταιρείας να εκτελέσουν εργασίες συνδέσεων επί 

των καλωδίων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διακόπτει τις εργασίες που 

εκτελεί στην περιορισμένη περιοχή που γίνονται οι συνδέσεις για διάστημα μέχρι 

και δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζημίωση για το λόγο αυτό.  

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διακοπών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας και να συντηρεί τα τμήματα αυτά των έργων χωρίς 

καμία πρόσθετη πληρωμή. Εννοείται ότι θα συνεχίζεται η εργασία στα υπόλοιπα 

τμήματα.  

3  Εργασίες σε χώρους Κέντρων Διανομής 

3α. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που συνεργεία του πρόκειται να εργασθούν μέσα σε 

χώρους Κέντρων Διανομής (Κ.Δ.) ή Υποσταθμών (Υ/Σ) της Εταιρείας είναι 

υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας για την 

ημερομηνία που σκοπεύει ν' αρχίσει τις εργασίες αυτές. Η ειδοποίηση αυτή θα 

γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από την έναρξη της εργασίας και θ' 

αναφέρονται με λεπτομέρειες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, η διάρκειά 

τους και τ' όνομα του επικεφαλής προσώπου του συνεργείου του. Τη γενική 

εποπτεία των εργασιών αυτών με την αντίστοιχη ευθύνη θα έχει ο Επιβλέπων 

Μηχανικός του Αναδόχου. 

3β. Οι πιο πάνω εργασίες που γίνονται μέσα σε κτίρια Κ.Δ. ή Υ/Σ πρέπει να 

εκτελούνται από τα συνεργεία του Αναδόχου με το γρηγορότερο δυνατό ρυθμό, 

οπότε θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο 

προσωπικό σε αριθμό και τεχνικές ικανότητες. 
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4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, για το χρονοδιάγραμμα του έργου, ότι η έναρξη 

των εργασιών για την τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει από τον Υ/Σ Χανίων (άνοιγμα Υ/Σ 

Χανίων – J8). 

Οι εργασίες του ανοίγματος J1 – ΚΔ Χανίων ΙΙ, θα πραγματοποιηθούν 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έως την έλξη των καλωδίων θα έχουν ολοκληρωθεί οι 

εργασίες κατασκευής της σήραγγας και του υπόγειου χώρου των καλωδίων 150 kV 

του ΚΔ Χανίων ΙΙ. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής της σήραγγας και του 

υπόγειου χώρου εντός του συμβατικού χρόνου του έργου, τότε θα εκτελεσθούν 

μόνο οι εργασίες του ανοίγματος αυτού από το J1 έως τη θέση J1A (έξω από την 

είσοδο της σήραγγας του ΚΔ), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης. 

Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, οι εργασίες του ανοίγματος αυτού από το J1A 

έως το ΚΔ Χανίων II (όπως εργασίες εκσκαφής από το J1A έως την είσοδο της 

σήραγγας, έλξη, τοποθέτηση και τακτοποίηση των καλωδίων και του λοιπού 

εξοπλισμού έως τον υπόγειο χώρο καλωδίων του ΚΔ, επίχωση και επαναφορά των 

ανωτέρω εκσκαφών, πιστοποίηση των εργασιών συναρμολόγησης των έξι 

συνδέσμων του J1Α κ.α.) θα επιδοθούν στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 

έως και 6 μηνών μετά από την συμβατική συνολική προθεσμία του έργου και θα 

εκτελεστούν στην προθεσμία  που προβλέπεται στο Τεύχος Α, άρθρο 6,παρ. 1.3). 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες συναρμολόγησης των συνδέσμων του J1Α θα 

εκτελεστούν είτε από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ με επίβλεψη και ευθύνη του 

Αναδόχου είτε από συνεργεία του Αναδόχου, σύμφωνα με απόφαση της Επίβλεψης. 

5. Στην περίπτωση που, στα πλαίσια των εργασιών του Έργου και χωρίς οδηγίες του 

"Εντεταλμένου Μηχανικού" της Εταιρείας, ο Ανάδοχος εκτελεί προσωρινές εργασίες 

οι οποίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κατασκευή 

των οριστικών εργασιών, δεν παρέχεται στον Ανάδοχο ουδεμία αποζημίωση για τις 

προσωρινές αυτές εργασίες έστω και αν υπάρχουν στο Τιμολόγιο αντίστοιχες τιμές 

μονάδας. Οι τιμές αυτές του Τιμολογίου αφορούν μόνο στις περιπτώσεις που η 

εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών δίδει οριστικά λύσεις στα πλαίσια της 

κατασκευής του Έργου, ή όποτε η εκτέλεσή τους επιβάλλεται από τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 16  
 

Έλεγχος- Επιθεώρηση κατασκευής του Έργου 

 

Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του Έργου- εργασίες εντός του ΝΚ - τα όργανα επίβλεψης της 
Εταιρείας θα συνεργάζονται με αρμόδιες υπηρεσίες ή επιτροπές του ΓΕΝ ή του ΝΚ για 

θέματα εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών, ασφάλειας του ΝΚ και τήρησης της 
νομοθεσίας. Παρόλα αυτά η επίσημη επικοινωνία του Αναδόχου με τον ΝΚ και το ΓΕΝ 
θα γίνεται μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Εταιρείας. 
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Άρθρο 17  

Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο 

εργοστάσιο του Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο 

Προμηθευτής θα ειδοποιήσει, με επιστολή ή με FAX την Εταιρεία ότι το υλικό 

είναι έτοιμο για επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του 

Προμηθευτή, με δικά του έξοδα και τεχνικά μέσα. Αν το υλικό δεν κριθεί 

ικανοποιητικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το διορθώσει και να το 

ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόμη φορές. Η επιθεώρηση δεν 

απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες 

ιδιότητες του υλικού. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία που ο 

Προμηθευτής θα κάνει την αναγγελία ετοιμότητας.  

2. Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε 

για επιθεώρηση ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει το υλικό ή παρεμποδίσει με 

οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο 

με τις δαπάνες επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. 

3. Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεωρήσεως η Εταιρεία θα 

γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλλει στην Εταιρεία για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα 

υλικά ή πιστοποιητικά καταλληλότητας, αν υπάρχουν έστω και αν έχει ήδη 

πληρωθεί. 

4. Οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου των εξαρτημάτων θα διενεργηθούν στο 

εργοστάσιο του κατασκευαστή του καλωδίου ή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο 

δοκιμών. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης  των δοκιμών τύπου 

των καλωδίων και των εξαρτημάτων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο Β.8. του 

Τεύχους  Δ΄ (Τεχνική Περιγραφή του Έργου) ,με δικά του έξοδα. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς δοκιμές τύπου (type tests), 

σειράς (routine tests), παραλαβής (acceptance tests) και μετά την εγκατάσταση 

(after installation tests), παρουσία εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ. 

7. O Ανάδοχος μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται 

να υποβάλλει για έγκριση λεπτομερή κατάσταση των δοκιμών που θα 

εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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8. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές τύπου που 

προδιαγράφονται, παρουσία εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, εκτός εάν διαθέτει και 

προσκομίσει πιστοποιητικά που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένα διεθνώς ανεξάρτητα εργαστήρια 

διαπιστευμένα με βάση το ISO 17025 το οποίο και πρέπει να υποβληθεί. 

 Οι δοκιμές θα έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με ότι ακριβώς προβλέπεται από τα 

αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. 

 Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι πρωτότυπα, πλήρη και 

όχι απλά εμπροσθόφυλλα ή περιληπτικά σημειώματα. 

Οι δοκιμές τύπου για τις οποίες τα υποβληθέντα πιστοποιητικά δεν κρίθηκαν 

ικανοποιητικά, θα πρέπει να γίνουν παρουσία εκπροσώπου της Εταιρείας αδαπάνως 

για αυτήν. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε 

κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εκ νέου έλεγχο των πιστοποιητικών. 

Αν κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της Σύμβασης ή 

των προδιαγραφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις σχετικές 

δοκιμές τύπου, αδαπάνως για την Εταιρεία παρουσία εκπροσώπου της. 

 

Άρθρο  18 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ημερολόγιο 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 33 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

Το Ημερολόγιο του Εργοταξίου θα υπογράφεται καθημερινά από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του Αναδόχου και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας, ο οποίος 

μέσω ιδιαίτερης στήλης θα μπορεί να διατυπώνει διάφορες παρατηρήσεις προς τον 

Ανάδοχο που έχουν σχέση με την εξέλιξη του Έργου, να δίνει τις οδηγίες και 

εντολές που προβλέπονται από τη σύμβαση και ν’ ανακοινώνει στον Ανάδοχο κάθε 

τι που έχει σχέση με το Έργο. 

 

Άρθρο 19 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

Για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης απαιτείται η περάτωση του συνόλου του 

έργου.  
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Άρθρο 20 

Προσωρινή Παραλαβή  

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την 

Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των 

επιμέρους επιμετρήσεων. 

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 

στο Έργο. 

3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω 

καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία. 

4. Έκθεση σχετική με τη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 

5. Έκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών. 

6. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει 

ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 21 

Απολογιστικές εργασίες 

 

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

 

1.1. Αν για την εκτέλεση μίας εργασίας «απολογιστικά», ο Ανάδοχος πρέπει να 

αγοράσει υλικά με δαπάνη της Εταιρείας (στην περίπτωση που τα υλικά δεν 

παρέχονται από την Εταιρεία), τότε η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Ανάδοχο την 

δαπάνη αγοράς των υλικών αυτών με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους και επί 

πλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αμοιβή του, θα 

του καταβάλλει εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των 

τιμολογίων αγοράς. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον 

Ανάδοχο, (ο οποίος στη συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από 

την Εταιρεία για συμψηφισμό).  
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1.2. Στην περίπτωση των υπόψη εργασιών θα πληρωθεί ακόμη στον Ανάδοχο η 

δαπάνη εργατικών και κάθε συναφής δαπάνη (με βάση το ισχύον κατά το χρόνο 

προσφοράς Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων). 

Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά 

μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου 

που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18%  

2. Για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου   5 του Άρθρου  43 των 

Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των πραγματικών στοιχείων κόστους μίας 

εργασίας, περιλαμβάνει την καθαρή αμοιβή των συντελεστών κόστους για την 

εκτέλεση της εργασίας αυτής επιτόπου του έργου, υπολογιζόμενη όπως στην 

παραπάνω παράγραφο 1.2. Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε 

άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και 

όφελος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 22 

Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 

 

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

 

1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε άνοιγμα ο Ανάδοχος συντάσσει σε 

(2) δύο αντίγραφα Πιστοποίηση και συγκεντρωτικό λογαριασμό, σε έντυπα που 

εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλομένων σ' αυτόν ποσών 

από τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις 

επιμετρήσεις 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. 

Ειδικότερα συμφωνείται ότι: 

1.1. Δεν μπορεί να περιληφθούν στους λογαριασμούς ημιτελείς εργασίες. Εργασία 

εννοείται εδώ, κάθε εργασία αυτοτελώς περιγραφόμενη στο Τιμολόγιο σε 

ιδιαίτερο άρθρο του ή σε αντίστοιχη Νέα Τιμή εκτός διαφορετικής πρόβλεψης 

στο Πρωτόκολλο Νέας Τιμής. 

1.2. Οι λογαριασμοί γίνονται βάσει επιμετρήσεων των εργασιών κατά διακριτά και 

αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα τα οποία αναφέρονται σε πλήρως 

ολοκληρωμένες εργασίες τοποθέτησης ενός μήκους καλωδίων (ανοίγματος), 

συμπεριλαμβανομένων επισημάνσεων και τελικών επαναφορών και της 

αποκατάστασης όλων των θιγομένων επιφανειών, φθορών, ζημιών κλπ 
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καθώς επίσης και των ” ως κατασκευάσθη “ σχεδίου και ημερολογίων του 

συγκεκριμένου ανοίγματος. 

Σημ.  Τα καλώδια θα πιστοποιούνται και αποζημιώνονται ως υλικό μόνο για το 

ακριβές μήκος από κέντρο συνδέσμου σε κέντρο συνδέσμου. 

 

 
Άρθρο 23 

Ασφαλιστικές καλύψεις 

 

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

1. Είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 50 

των Γενικών Όρων. 
 

2. Το ΓΕΝ θεωρείται Τρίτος και θα καλύπτεται κάθε Σωματική Βλάβη και Υλική Ζημιά, 
μέχρι το ύψος των ασφαλιζομένων ορίων κατά περιστατικό, που θα προκύψει από 
υπαιτιότητα του προσωπικού ή μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων του Αναδόχου, 

σε προσωπικό ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα του Π.Ν, εντός της ναυτικής περιοχής 
της Διεύθυνσης Ναυτικού Οχυρού (ΔΝΟ). 

 

Δεν είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι εξής ασφαλίσεις : 

 Aσφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, 

σεισμός   κ.λπ.). 

 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που 

χορηγούνται στον Ανάδοχο  

 

 

Άρθρο 24 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 51 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Δεν θεωρούνται διακοπές εκτέλεσης εργασιών για ενδεχόμενη αποζημίωση του 

Αναδόχου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες : 

 Ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών των τμημάτων του Έργου που 

αφορά η διακοπή ή η ανάκληση. 

 Η διακοπή ή η ανάκληση διατάσσεται (πάντοτε εγγράφως) πριν την ημερομηνία 

που είχε οριστεί για έναρξη εργασιών του τμήματος του Έργου, (έστω και αν ο 

Εργολάβος ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία είχε κάνει έναρξη εργασιών). 

 Η διακοπή ή ο περιορισμός ή η ανάκληση γίνεται για λόγους που αφορούν 

υπαιτιότητα του Αναδόχου ή για διευκόλυνσή του και μετά από δική του 

αίτηση. 

 Με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κριθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες 
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εντολές εκτέλεσης εργασιών οπότε οι εργασίες αυτές ανακαλούνται ή 

διακόπτονται ή περιορίζονται και ανατίθενται για εκτέλεση σε άλλο Ανάδοχο ή 

εκτελούνται με αυτεπιστασία από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή 

προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο με την οποία του τίθεται 

προθεσμία για εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει 

από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση συνέπειες (ποινικές ρήτρες κλπ.). 

2. Στις περιπτώσεις που οι διακοπές διατάσσονται για διευκόλυνση της Εταιρείας και 

όχι εξαιτίας του Αναδόχου δίδεται πάντοτε εύλογη παράταση στην προθεσμία του 

Έργου (τμηματική.και συνολική). 

 

 

 


