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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 1 
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα 

 

Η παράγραφος 2.2 του Άρθρου 2 των Γενικών Όρων τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

"Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα μέσω της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, εκτός της αλληλογραφίας 
που αφορά σε εργοταξιακά θέματα και στην εφαρμογή της Σύμβασης επί τόπου 

του Έργου η οποία θα διεξάγεται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία μπορεί να καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαίο, 

για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, η αλληλογραφία να 
γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών της 

Επιχείρησης, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
 

 
Άρθρο 2 

Μελέτες, Σχέδια και Οδηγίες 
 
Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 και το Άρθρο 4 των Γενικών Όρων σχετικά με τα 

σχέδια και τις μελέτες του Έργου τροποποιούνται ή/και συμπληρώνονται ως 
ακολούθως: 

 
2.1 Οι κατασκευές του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 2, «Αντικείμενο της        

Σύμβασης», παρ.2.2, του Συμφωνητικού και στα εδάφια 2.2.α, 2.2.β, 2.2.γ, 

2.2.δ και 2.2.στ αυτού, έχουν αδειοδοτηθεί Πολεοδομικά με την υπ. αρ. 
9/2017- 17.01.2017 Άδεια Δόμησης της ΥΔΟΜ Δήμου Ρόδου, όπως αυτή 

ενημερώθηκε, αναθεωρήθηκε και ισχύει (τελική πράξη αναθεώρησης ΥΔΟΜ 
Δήμου Ρόδου υπ. αρ. 38/2019-05.03.2019) και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες της υπόψη Άδειας τα οποία, νοούμενα κατά 

το νόμο ως οριστική μελέτη των εν λόγω κατασκευών, θα χορηγηθούν στον 
Ανάδοχο. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω εγκεκριμένων σχεδίων η/και μελετών, 
μετά από πρόταση ή υπόδειξη του Αναδόχου, θα εκπονηθεί με μέριμνα και 
δαπάνη του μετά από ρητή, έγγραφη, συναίνεση και εντολή της Επιχείρησης 

και εντός των προθεσμιών του Έργου. 
Συμπληρωματικά σχέδια ή/και μελέτες, μελέτες και σχέδια εφαρμογής, σχέδια 

λεπτομερειών, τεχνικές περιγραφές κλπ που θα κριθούν, ενδεχομένως, 
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απαραίτητα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την άρτια και έντεχνη 
υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης θα συνταχθούν, ομοίως, με μέριμνα και 

δαπάνη του Αναδόχου και εντός των προθεσμιών του Έργου. 
 
2.2 Οι κατασκευές / εργασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, «Αντικείμενο της           

Σύμβασης», παρ.2.2, του Συμφωνητικού και στα εδάφια 2.2.ε και 2.2.ζ, θα 
υλοποιηθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας Σύμβασης. 
Συμπληρωματικές μελέτες εφαρμογής, προδιαγραφές, οδηγίες, σχέδια 
λεπτομερειών κλπ, που ενδέχεται να θεωρηθούν απαραίτητες κατά την κρίση 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα συνταχθούν με μέριμνα και δαπάνη του 
Αναδόχου και εντός των προθεσμιών του Έργου. Για την αδειοδότηση των 

υπόψη εργασιών, εφόσον απαιτηθεί, ισχύουν τα αναφερόμενα εν συνεχεία 
στο Άρθρο 15 του παρόντος Τεύχους.      

 
2.3 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιχείρηση για έλεγχο και θεώρηση δύο (2) 

ψηφιακά αντίτυπα των μελετών, υπολογισμών, σχεδίων, τεχνικών 

προδιαγραφών κλπ που θα συνταχθούν με μέριμνα και ευθύνη του κατά τα 
αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος 

Άρθρου, συνοδευόμενα αντιστοίχως από δύο (2) έντυπα αντίτυπα. Τα υπόψη 
ψηφιακά και έντυπα αντίτυπα θα είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από 
αρμόδιους μηχανικούς του Αναδόχου. 

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την παραλαβή των 
παραπάνω στοιχείων μελέτης, η Επιχείρηση θα γνωστοποιήσει με επιστολή της 

στον Ανάδοχο τη θεώρησή τους ή τις παρατηρήσεις της επί αυτών. 
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει απαντήσει στον Ανάδοχο μέσα σε 
είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες το πολύ, τα υπόψη στοιχεία 

θεωρούνται ότι είναι κατάλληλα για κατασκευή υπό την προϋπόθεση ότι στο 
τέλος των δεκαπέντε (15) ημερών ο Ανάδοχος έχει υπενθυμίσει τούτο 

εγγράφως στην Επιχείρηση και εφόσον με τα σχέδια και τους υπολογισμούς 
δεν τροποποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Σύμβασης. 
Τα σχέδια, υπολογισμοί κλπ για τα οποία η Επιχείρηση έχει γνωστοποιήσει 

παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο, θα αναθεωρούνται από αυτόν σύμφωνα με 
τις εν λόγω παρατηρήσεις και θα επανυποβάλλονται, κατά τα προηγούμενα, 

για εκ νέου  έλεγχο και θεώρηση. 
Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία θεώρησης είναι δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες. 

 
2.4 Κατά τηv εκπόvηση οποιονδήποτε μελετών, σχεδίων κλπ απαιτηθούν από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και εν γένει κατά την υλοποίηση του Έργου, o 
Αvάδoχoς θα λάβει υπόψη τα εξής : 
α. Ότι τo Έργo θα λειτoυργεί σύμφωvα με τις αρχές και συvθήκες 

λειτoυργίας όπως  καθoρίζovται στις Τεχvικές Πρoδιαγραφές της 
Σύμβασης. 

β. Όλες τις υπάρχoυσες εγκαταστάσεις και τoπικές συvθήκες και όλα τα 
σχετικά με τo Έργo. 

γ. Την αποδοτική λειτουργία του Έργου και των επιμέρους συνιστωσών του. 

 
 

Άρθρο 3 
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 
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Η τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, 
ισχύουν τα πρότυπα  και οι κανονισμοί που σχετίζονται με το υπόψη Έργο, όπως 

αυτοί αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης.  
Από τα πρότυπα αυτά και τους κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 

Αναδόχου. 
 

Άρθρο 4 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων, Προϊσταμένη 
Υπηρεσία για την παρακολούθηση του Έργου είναι η Διεύθυνση Μελετών-

Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ). 
 

Επίσης ορίζεται ότι Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης 
και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Χανίων – Λινοπεραμάτων – Ρόδου της ΔΜΚΘ με 
έδρα τη Ρόδο.  

 
Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ορίσει τον «εντεταλμένο» 

μηχανικό της Υπηρεσίας για το υπόψη  έργο και με έγγραφό του θα ενημερώσει 
τον Ανάδοχο μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης.  

 
Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 
 

Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων τροποποιούνται ως κατωτέρω: 
 

5.1 Στην παράγραφο 1 του Άρθρου η πρώτη πρόταση συμπληρώνεται ως εξής: 
"Κατά την υπογραφή.... τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι 
διπλωματούχος μηχανικός επαρκούς εμπειρίας και ο οποίος θα είναι 

νόμιμα....θα αναφύονται". 
 

5.2 Στην παράγραφο 2 του Άρθρου η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής:  
«Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται διπλωματούχος μηχανικός 
10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε παρόμοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας 

έργα, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου» …… στα 
πλαίσια της Σύμβασης». 

 
5.3 Στην παράγραφο 3 του Άρθρου η πρώτη πρόταση συμπληρώνεται ως εξής: 
 "Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

κύριου εκπροσώπου ή/ και του Επιβλέποντα Μηχανικού......ειδοποίησή του". 
 

 
Άρθρο 6 

Τοπογραφικές εργασίες 

 

Όλες οι εργασίες σχετικά με τη χάραξη του Έργου θα γίνουν από τον Ανάδοχο ο 
οποίος είναι απολύτως υπεύθυνος για την ορθή και σύμφωνη με τα εγκεκριμένα 

σχέδια και τις οδηγίες της Επιχείρησης χωροθέτηση και χωροστάθμιση των 
κατασκευών. 
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Οποτεδήποτε απαιτηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα διαθέτει 
επί τόπου του Έργου τοπογραφικό συνεργείο επαρκώς επανδρωμένο και 

εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα για τον έλεγχο των ως άνω τοπογραφικών 
εργασιών υπό την επίβλεψη τοπογράφων της Επιχείρησης.  
 

 
Άρθρο 7 

Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – συναφείς 
υποχρεώσεις αυτού 

 

Η ΔΕΗ, πέρα από τις παροχές που τυχόν καθορίζονται στους Γενικούς Όρους, θα 
δώσει στον Ανάδοχο, τα κάτωθι: 

 
- Τη διαθέσιμη έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Έργου που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των εργοταξιακών του γραφείων, την 
αποθήκευση του εξοπλισμού του, κ.τ.λ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να διαμορφώσει, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του, τον υπόψη χώρο, να τον περιφράξει και να τον επαναφέρει μετά 
το πέρας του Έργου στην αρχική του κατάσταση. 

Μετά την παράδοση του χώρου από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για χρήση, ο 
Ανάδοχος εντός δυο εβδομάδων οφείλει να υποβάλει στη ΔΕΗ για έγκριση ένα 
γενικό σχεδιάγραμμα που θα δείχνει την προτεινόμενη χωροθέτηση - 

διευθέτηση της υπόψη έκτασης, καθώς και το δρόμο πρόσβασης από το 
υφιστάμενο οδικό δίκτυο προς τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του και την 

περιοχή του Έργου. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα για την καλή κατάσταση 
των εργοταξιακών χώρων και εγκαταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 

16 των Γενικών Όρων, και για την αποφυγή περιττής ή υπέρμετρης 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Επισημαίνεται ότι αν η διαθέσιμη μέσα στον ευρύτερο χώρο του ΘΗΣ έκταση 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει με δική του φροντίδα και δαπάνες τον αναγκαίο χώρο εκτός του 

χώρου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ. 
 

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 400 V, τριφασικό, 50 Hz, για τις ανάγκες της 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και των εργοταξιακών γραφείων του Αναδόχου, 
που θα δοθεί σε κατάλληλο σημείο του εργοταξίου. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την 
απαιτούμενη ισχύ. 

Διευκρινίζεται, όμως, ότι οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις διασύνδεσης και το 
περαιτέρω εργοταξιακό δίκτυο θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου, καθώς και ότι η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας δε θα 

γίνεται από τον Ανάδοχο δωρεάν αλλά σε τιμές και με τους όρους που ισχύουν 
για τα σχετικά τιμολόγια των πελατών της ΔΕΗ. 

  
Η τροφοδοσία με πόσιμο νερό και με νερό για τους χώρους υγιεινής του 
Αναδόχου αποτελεί δική του υποχρέωσή του. 

 
Η τροφοδοσία του Αναδόχου με νερό για εργοταξιακή χρήση αποτελεί επίσης δική 

του υποχρέωση του, εντούτοις θα βρίσκεται στην ευχέρεια της ΔΕΗ να διαθέτει τις 
αναγκαίες για τον Ανάδοχο ποσότητες (σε μόνιμη ή περιοδική βάση) από τα 

σημεία υδροληψίας που διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή του Έργου κατόπιν 
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σχετικού του αιτήματος, το οποίο θα εξετάζεται ανά περίπτωση. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων. 
 

Άρθρο 8 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 14 και 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης για 
το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα εξής: 
 

8.1 Κατάσταση προσωπικού Αναδόχου στο Έργο - Παρουσιολόγιο 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου με την έναρξη των εργασιών στον 

τόπο του Έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό 
της Επιχείρησης κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα 

αναγράφονται ο αριθμός του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του 
Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία: 

 

α. Αύξων αριθμός 
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου 

γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
δ. Ειδικότητα 
ε. Ωράριο εργασίας 

 
Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των 

εργαζομένων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα 
ως άνω στοιχεία. 
 

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται 
καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου στον Εντεταλμένο 

Μηχανικό της Επιχείρησης και στην Πύλη του Σταθμού.  
  
Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την 

αποχώρηση από τον τόπο του έργου να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της 
κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά 

την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Ανάδοχου, το οποίο υποχρεούται να 
επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια 
οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου θα προσκομίζει καθημερινά στον 
Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης την πιο πάνω κατάσταση της 

προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν. 
 

8.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά 

Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 
συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο 

της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο Έργο, είναι 
υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου: 

 

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της 
εταιρείας του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου. 

- να φέρει, σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από 
τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 
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Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του 
αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

οργάνου της ΔΕΗ και είναι αναγκαία για την είσοδο στον τόπο του Έργου 
των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 

8.3 Μέσα προστασίας 
 

Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 
του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 
εκτελουμένων εργασιών. 

 
8.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

 
8.4.1 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων 

του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
 
8.4.2 Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται, για το προσωπικό 

τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του 
Έργου (εργοτάξιο), να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με: 
• την καταβολή στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασίας,  
• το νόμιμο ωράριο εργασίας,  

• την καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών του προσωπικού τους,  

• την αυστηρή τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων  
• τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για 

εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία 
από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων 
κ.λπ. 

 
8.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται για το προσωπικό του 

ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους 
συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, να 

προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της 

ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να 
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού 

(Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία 
πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των 

συμβάσεων εργασίας κ.λπ. 
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Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο 
για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της 

Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, 
υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους 
των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
8.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές 

 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς 
και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο 

του Έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, 
στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
 

Άρθρο 9 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 
 

 
 

Άρθρο 10 
Οδοί προσπέλασης 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και συμπληρώνεται ότι ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με ευθύνη και έξοδα του τις απαιτούμενες 

άδειες από τις αρχές για διέλευση του εξοπλισμού από συγκοινωνιακό δίκτυο. 
Ο τρόπος προσπέλασης προς τους χώρους εργασίας θα είναι από τους διαδρόμους 

όπου κινείται το προσωπικό της ΔΕΗ με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού 
Προϊσταμένου ή του Επιβλέποντα Μηχανικού της ΔΕΗ. 

 
Άρθρο 11 

Εξοπλισμός και Υλικά Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τον 
εξοπλισμό (οχήματα, μηχανήματα έργου, συσκευές και εργαλεία) και υλικά που 

θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν, αντίγραφα 
από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 

διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου και τα ανυψωτικά, 
τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου, 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 της ΔΕΗ. 

 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο 

σήμα. 
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Ειδικά για την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς 

επίσης και οποιουδήποτε άλλου οχήματος χρειασθεί απαιτείται η έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Τα οχήματα του Αναδόχου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το 

αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ. 
 

 

Άρθρο 12 
Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ 

 

Δεν προβλέπεται και δεν θα δοθούν για χρήση μηχανήματα η εργαλεία  
ιδιοκτησίας ΔΕΗ. 

 
 

Άρθρο 13 

Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση 
 

Δεν προβλέπεται χορήγηση εξοπλισμού  και υλικών από τη ΔΕΗ. 
 

 
Άρθρο 14 

Ευθύνες του Αναδόχου  

 
14.1 Οψιγενείς μεταβολές 

 
14.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά 

τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, που ο Ανάδοχος είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε 
προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο του 
προηγηθέντος διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της παρούσας 
Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 
άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών 
Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
14.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Ανάδοχος: 

 
• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά 

έγγραφα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε 
απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση, 

 

• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων 
περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου και 

διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες. 

 
14.2 Υγεία και Ασφάλεια  
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14.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 
1396/83 κ.λπ.), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

14.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Ανάδοχο ο 
Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, για το σύνολο των δικών του συνεργείων και των τυχόν 
υπεργολάβων του, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού: 

 
- ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν και πρέπει 

να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των 
εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλειας της συντηρούμενης 

εγκατάστασης. Στο Συντονιστή ασφάλειας του Αναδόχου θα 
παραδοθούν έντυπα με γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, 

περιγραφή της διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών 
εργασίας, χρήση του εξοπλισμού εργασίας και των μέσων 
ατομικής προστασίας, 

 
- μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα 

εκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης, καθώς και το σχετικό 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) της ΔΕΗ, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει στην Επιχείρηση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

  
θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και 

ενημερώθηκε σε θέματα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο αυτό, 
το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου 
και στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης, θα αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του 
Αναδόχου. 

 
14.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση αναπροσαρμογή 

και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί. Για το 
σκοπό αυτό κατά την κρίση της ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποιούνται 

περιοδικές συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων των 
αντισυμβαλλομένων.  
 

14.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
για την ασφαλή λειτουργία τυχόν εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, καθώς 

επίσης και για την ασφαλή εργασία τυχόν συνεργείων της ΔΕΗ ή 
άλλων Αναδόχων της που βρίσκονται στην περιοχή του Έργου ή σε 
γειτονικούς με αυτό χώρους. 

 
14.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η 
Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των 

εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
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υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική 
οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες 

αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και ότι 
δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως 

εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και 
των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
14.2.6 Η ΔΕH ως κύριος των εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο 

του τον τόπο του Έργου, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να 

επιβλέπει τις εργασίες όχι μόνον ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, 
αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις των Ανάδοχων στα θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας, να συνεργάζεται με αυτούς για την εφαρμογή 
τους, να συντονίζει τις δραστηριότητές τους για την προστασία των 

εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους και να μεριμνά 
για την αλληλοενημέρωσή τους (Π.Δ. 17/96, παράγραφος 9). 
Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας στον τόπο 

του Έργου και συνεργείων άλλων Αναδόχων ή/και συνεργείων της 
ΔΕΗ, την ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας θα 

έχει η ΔΕΗ, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 
Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το 
προσωπικό του Αναδόχου να τηρεί απαρέγκλιτα. 

 
14.3 Επικίνδυνα υλικά 

 
Απαγορεύεται η χρήση από τον Ανάδοχο τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που 

θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (Safety 
Data Sheets), και την τήρηση κατά την εργασία με αυτές όλων των μέτρων 

ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία. 
 
14.4 Προστασία του Περιβάλλοντος 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για:  
- Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

- Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών 
όρων.  

- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του 
θορύβου, την προστασία  του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της 

χλωρίδας – πανίδας. 
- Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 

περιβάλλοντος προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

και στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 
- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την 

προστασία του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Επιχείρησης, 
και ιδιαίτερα αναφορικά με τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

 
Ο ως άνω κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 

είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η 
αποκλειστική του ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη 
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διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του Έργου. 
 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 
υποχρεώσεών του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο του 

Έργου, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των 
εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με 

δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 

14.5 Λοιπές ευθύνες  
 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για:  
- Τις υλικές ζημίες σε ιδιοκτησίες, όπως αγροζημίες κλπ 

- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων (π.χ. περίφραξη εργοταξίου του 
αναδόχου, διαχωρισμός αυτού από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ κλπ) για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τυχόν 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ εντός ή πλησίον της περιοχής του 
Έργου, καθώς επίσης και για τη μη παρεμπόδιση άλλων εργασιών που 

εκτελούνται από συνεργεία της ΔΕΗ ή άλλων Αναδόχων αυτής στην 
περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους. 

- Την υποχρέωσή του για απασχόληση στις διάφορες εργασίες προσωπικού 

το οποίο κατέχει την εκάστοτε κατά νόμο απαιτούμενη επαγγελματική 
άδεια. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Ανάδοχο 
των ανωτέρω λοιπών υποχρεώσεών του, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα 

να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική 

επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις 
υπέρ τρίτων κλπ). 

 

Άρθρο 15 
Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

 
15.1 Για τις κατασκευές του Έργου, που αναφέρονται στο Άρθρο 2, «Αντικείμενο 

της Σύμβασης», παρ.2.2, του Συμφωνητικού και στα εδάφια 2.2.α, 2.2.β, 

2.2.γ, 2.2.δ και 2.2.στ, έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 9/2017- 17.01.2017 Άδεια 
Δόμησης της ΥΔΟΜ Δήμου Ρόδου, όπως αυτή ενημερώθηκε, αναθεωρήθηκε 

και ισχύει σήμερα (τελική πράξη αναθεώρησης ΥΔΟΜ Δήμου Ρόδου υπ. αρ. 
38/2019-05.03.2019) και μέχρι τις 31.12.2022 σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ν.4710/2020.  

 Εφόσον απαιτηθεί αδειοδότηση των κατασκευών / εργασιών του Έργου που 
αναφέρονται στα εδάφια 2.2.ε «Επισκευή και συντήρηση τμήματος του 

καναλιού απαγωγής» και 2.2.ζ «Επισκευές και χρωματισμοί κτιρίου 
γραφείων ΚΜΕΕΕ» του ίδιου ως άνω Άρθρου 2, παρ.2.2, του 
Συμφωνητικού (π.χ. -και όχι περιοριστικά- Έγκριση Εργασιών Μικρής 

Κλίμακας λόγω χρήσης ικριωμάτων) αυτή θα εξασφαλισθεί με αποκλειστική 
μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου και εντός των προθεσμιών του 

Έργου.   
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15.2  Με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου θα εκδοθούν οι απαιτούμενες Άδειες 
για εξοπλισμό που τυχόν περιέχει ραδιενεργές πηγές (σύμφωνα με την Υπ. 

Απόφαση 1014(ΦΟΡ)94, το ΦΕΚ 216 Β6/3/2001 και τα σχετικά 
νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) καθώς και οι 
απαιτούμενες Άδειες για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του.  

 
 

Άρθρο 16 
Χρήση εκρηκτικών υλών 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκρηκτικών υλών. 

 
 

Άρθρο 17 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

17.1 Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 

 
17.1.1.  Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει να επιφέρει 

οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος 
και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 24.1.2 και 24.1.3 του 
Τεύχους «Γενικοί Όροι», ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές 

μονάδας μέχρι 15% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου 
όπως αυτό καθορίζεται στο Συμφωνητικό. 

Αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 15% 
δεν επιτρέπεται. 

 

17.1.2. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στις 
παραγράφους 24.1.2 και 24.1.3 του  Τεύχους του Τεύχους 

«Γενικοί Όροι», δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της 
Σύμβασης μέχρι και κατά 25 % του Συμβατικού Τιμήματος του 
Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

17.2 Καθορισμός νέων τιμών 
 

Στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας με παρακολούθηση, σύμφωνα με 

την παράγραφο 24.4.2 των Γενικών Όρων, η νέα τιμή (για το σύνολο της 
εργασίας) καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια 

καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 
 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές 
κρατήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των μηχανημάτων 

και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης 
καθορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον 
αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το 

είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. 
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Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή 
παρακολούθηση, ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση 

σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης 
όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την 
ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το 

χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο 
τέλος της εργασίας θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση 
με πλήρη στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που 

χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται 
το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως "τιμή μονάδας νέας εργασίας". 

 
Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, 

η Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία 
παρακολούθησης που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος 
ώστε κατά την άποψή της η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 
 

Άρθρο 18 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 

Θα τηρούνται ημερολόγιο και άλλα στατιστικά στοιχεία από τον Ανάδοχο κατά 
τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

Το Ημερολόγιο του Έργου θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται αμελλητί 
καθημερινά και θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, πληροφορίες για: 
 

- Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. 
- Τα μέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούμενων σε αυτά εργασιών. 

- Το προσωπικό του Αναδόχου που εργάσθηκε και τις ώρες  απασχόλησής του  
ανά μέτωπο καθώς και τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. 

- Τα μηχανήματα του Αναδόχου που απασχολήθηκαν και τις ώρες απασχόλησής  

τους ανά μέτωπο. 
- Χορηγηθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

- Υποβληθέντα αιτήματα του Αναδόχου 
- Σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο. 
- Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 

 
 

 
 
 

Άρθρο 19 
Διαδικασίες Παραλαβής του Έργου 

 

Η Προσωρινή και η Οριστική Παραλαβή θα γίνουν ταυτόχρονα, μετά την περάτωση 
του συνόλου του Έργου.  

 
19.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης 

βεβαίωσης. 
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Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η 
τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: 

 
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου και εφόσον οι εργασίες 
έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμές, ο 

Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το 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 28 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και 

πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 
 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις 
ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη 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. 

 
 

19.2 Ως ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης του 

Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση. 
 

19.3 Η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 28 των Γενικών Όρων Σύμβασης 
για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 

διαδικασίας της Οριστικής Παραλαβής. 
 

19.4 Η προθεσμία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το 
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης είναι ενενήντα (90) ημέρες από την 
υπογραφή του από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 28.3.5 των Γενικών Όρων. 
 

19.5 Το δεύτερο εδάφιο της παρα 28.4 του Άρθρου 28 των Γενικών Όρων 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

Ρητά επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεκμαίρεται η 
ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής. 

 
 

 

Άρθρο 20 
Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 
 
 

Για τις πληρωμές, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 30 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης και με την επιφύλαξη των σχετικών όρων που προβλέπονται στο 

Συμφωνητικό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, για κάθε περίπτωση: 
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20.1 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 

20.1.1 Τιμολόγια θεωρημένα αρμοδίως από τη ΔΕΗ, συνοδευόμενα από 
αντίστοιχα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών, υπογεγραμμένα από 
τους επί τόπου του Έργου εκπροσώπους της ΔΕΗ και του Αναδόχου. 

 
Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στο τέλος του μήνα, Μηνιαία 

Δελτία Προόδου Εργασιών σε ένα έγγραφο αντίτυπο και σε ψηφιακή 
μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, προς 
έλεγχο από την Επιβλέπουσα και έγκριση από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία, των οφειλομένων σε αυτόν ποσών από τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν. 

 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα δώσει τα αναγκαία στοιχεία στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ, έτσι ώστε τα ανωτέρω ποσοστά, να 
συμφωνηθούν από κοινού. 

 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη τους, υπογράφει τα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών 

βεβαιώνοντας έτσι ότι οι αναφερόμενες ως εκτελεσθείσες εργασίες 
είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματα αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος προβαίνει στην αντίστοιχη 

τιμολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
παράγραφο. 

 
Αν το Μηνιαίο Δελτίο Προόδου Εργασιών που έχει υποβληθεί έχει 
ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή 

του, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες 
που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την 

ανασύνταξη και την επανυποβολή του. 
Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την 
επανυποβολή του από τον Ανάδοχο. 

 
Ακολούθως τα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών μαζί με το 

αντίστοιχο Τιμολόγιο προωθούνται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία η 
οποία εντός δέκα (10) ημερών θεωρεί το Τιμολόγιο. Εάν κατά τη 
θεώρηση των τιμολογίων διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης των 

ποσοστών επί των οποίων αυτά βασίστηκαν, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εκδώσει εντός της προβλεπόμενης από τη 

φορολογική νομοθεσία προθεσμίας αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. 
 
Η Επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή των Τιμολογίων μέσα στην 

προθεσμία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρακάτω παράγραφο 21.2. 

 
20.2 Για κάθε πληρωμή της πιο πάνω παραγράφου 20.1 ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσκομίζει: 

 
20.2.1 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την 

οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις 
της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο 
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προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου.  

 
20.2.2 Αντίγραφα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ για 

το εργαζόμενο στο Έργο προσωπικό του Αναδόχου ή/και 

Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
 

20.2.3 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή 
μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή 
Υπεργολάβο αυτού. 

 
20.2.4 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 της ΔΕΗ. 
 

20.3 Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία 

έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον: 
 

α. έχουν τηρηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγραφόμενες προθεσμίες και 
διαδικασίες στην πιο πάνω παράγραφο 20.1  

 

β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 20.2.1 έως 
20.2.4, μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον 

οποίο αναφέρεται το Μηνιαίο Δελτίο Προόδου Εργασιών. 
 
γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω 

παραγράφων 20.1. 
 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και 
καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω 
προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση. 

 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν 

έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο 
πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο 
Ανάδοχος συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του 

τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της 
αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας. 

Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως 
ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη 
εργάσιμη ημέρα. 

 
Άρθρο 21 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων Σύμβασης 
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Άρθρο 22 
Ανωτέρα Βία 

 
H παράγραφος 40.2 του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 
Ως περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο δεν θεωρούνται αυτά που τυχόν 

θα συμβούν σε υπεργολάβους, υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς 
προμήθεια εξοπλισμού της Σύμβασης.  
 


