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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

Οι Ενδιαφερόµενοι µε ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να Ενηµερώνονται 

Τακτικά και µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις- 

Συµπληρώµατα των ∆ιακηρύξεων (όροι, ηµεροµηνία υποβολής προσφορών κ.τ.λ.) 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση  

 

https://www.dei.gr/ 

 

ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε τους αρµόδιους της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστηµα ως 

παραλήπτες της ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το 

περιεχόµενο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού  το αργότερο µέχρι και πέντε (5) 

ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

 

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης όλων των 

ενδιαφεροµένων για τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή και µεταβολές όρων του 

∆ιαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά την αρχική 

παραλαβή των κωδικών πρόσβασης να καταχωρούν στο σύστηµα τα ζητούµενα 

στοιχεία επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η 

∆ιακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άµεσα από το σύστηµα, η ∆ΕΗ ουδεµία ευθύνη φέρει 

για τη µη έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του οικείου οικονοµικού φορέα. 

 

Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύµφωνα 

µε τα προαναφερόµενα τη σχετική ∆ιακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και 

συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τις προδιαγραφές και τους όρους του 

∆ιαγωνισµού και του σχεδίου σύµβασης. 

 

Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1387 
  
  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση 4.000 αυλών 

κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1387 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 
«Αντικατάσταση 4.000 αυλών 
κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου » 
 

 
 

TEYXΟΣ 1 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε (εφεξής ∆ΕΗ Α.Ε. ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30,  Αθήνα, προσκαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 
κεφαλαίου Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
ενέργειας, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του 
ν.4412/2016, 

• της παρούσας ∆ιακήρυξης, η οποία διαµορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016  απόφασή του, η οποία έχει 
αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΗ Α.Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
https://www.dei.gr→ Η ∆ΕΗ → Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο 
http://eprocurement.dei.gr/ 

όλους τους ενδιαφερόµενους, σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία και µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου της Παροχής Υπηρεσιών: 
«Αντικατάσταση 4.000 αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου   

∆ηµητρίου », συνολικού Προϋπολογισµού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €130.000,00 

πλέον ΦΠΑ.  
 

 

Άρθρο 1 
Όνοµα – ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας Αρµόδιας για το ∆ιαγωνισµό – Τόπος και Χρόνος 

∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού 
 
Αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. για το ∆ιαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Υλικού  & 
Προµηθειών Παραγωγής (∆ΥΠΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, 
τηλέφωνο  0030 – 210 5292698. 
 
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Τοµέα Έργων και Υπηρεσιών 
(3ος όροφος) και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων της 
ανωτέρω ∆ιεύθυνσης στις 26/07/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. 
 
Προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών 
διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο του Τοµέα Έργων και Υπηρεσιών της ανωτέρω 
∆ιεύθυνσης µε ευθύνη του ∆ιαγωνιζόµενου σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο 
άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισµένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας (∆ΥΠΠ / Τοµέας Έργων & 
Υπηρεσιών) όχι αργότερα από την 11:00 π.µ  της ηµέρας υποβολής των προσφορών. 

 
Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνοµα και τη 
διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου και επίσης :  
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Παροχή Υπηρεσίας : ∆ΥΠΠ-1387:«Αντικατάσταση 4.000 αυλών κύριου συµπυκνωτή 
της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου ». 
 

 
Άρθρο  2 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά  της Παροχής  Υπηρεσίας  
 
Η Παροχή Υπηρεσίας πρόκειται να εκτελεσθεί στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου την περίοδο 
συντήρησης της Μον. III την περίοδο Mάϊο 2018 έως και Σεπτέµβριο 2018Η εργασία 
αφορά στην αφαίρεση 4.000 περίπου αυλών κράµατος χαλκού (CuNi 5) και στα δύο σκέλη 
εισόδου νερού (Νο31 και Νο32) στον κύριο συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ και στην 
τοποθέτηση αντίστοιχα 4.000 περίπου αυλών από κράµα χαλκού (Copper Nickel 90/10) 
στην ίδια θέση.  
  
 

Άρθρο  3 
Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό  

 
1.  Στο ∆ιαγωνισµό θα µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί 

Φορείς (Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών) που πληρούν τα παρακάτω: 

Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και 
ανώτερης για Βιοµηχανικά – Ενεργειακά Έργα ή Ηλεκτροµηχανολογικά ή 
Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Α1 τάξης και ανώτερης για 
Βιοµηχανικά – Ενεργειακά Έργα ή Ηλεκτροµηχανολογικά, καθώς και Κατασκευαστικές 
Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο αντίστοιχο Επαγγελµατικό Μητρώο 
της Χώρας τους για κατηγορίες εργασιών  ανάλογες µε αυτά της προ σύναψη 
Σύµβασης και που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, µπορούν να 
αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. 

 
2.  Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, είτε ανεξάρτητα, είτε 

συνεργαζόµενοι υπό οποιαδήποτε Νοµική Μορφή µε άλλες εταιρείες, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως έχουν εξασφαλίσει την 
αναγκαία συνεργασία των Συµπραττουσών Επιχειρήσεων για την εκτέλεση της  
Σύµβασης. 

 
  Η Σύµπραξη επιχειρήσεων που θα επιλεγεί έχει τη δυνατότητα:  
- είτε να µετατραπεί, εάν της ανατεθεί η Σύµβαση, σε Κοινοπραξία του Π.∆. 

186/92, όπως ισχύει, και να προσκοµίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στη ∆ΕΗ Α.Ε.   
- είτε να αναλάβει την Υπηρεσία ως Όµιλος Επιχειρήσεων, µε την απαρέγκλιτη 

προϋπόθεση, να προκύπτει από τη Σύµβαση το διακριτό αντικείµενο που θα 
εκτελέσει και το τίµηµα που θα τιµολογήσει το κάθε µέλος χωριστά. 

 
Εταιρεία µέλος Σύµπραξης Επιχειρήσεων που συµµετέχει στον παρόντα ∆ιαγωνισµό 
δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και µέλος άλλης Σύµπραξης Επιχειρήσεων που 
συµµετέχει επίσης στον παρόντα ∆ιαγωνισµό ούτε να συµµετέχει µόνη της στο 
∆ιαγωνισµό. 
 
Εταιρείες συνδεδεµένες µεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του ΚΝ 
2190/1920, όπως ισχύει, µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό ως µέλη µόνο 
της ίδιας Σύµπραξης Επιχειρήσεων. 
 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων ∆ιαγωνιζοµένων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο.  
 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ∆ιαγωνιζοµένων προς τις εν λόγω απαιτήσεις, 
οι Προσφορές των υπόψη ∆ιαγωνιζοµένων θα αποκλεισθούν από τις περαιτέρω 
διαδικασίες του ∆ιαγωνισµού, χωρίς δικαίωµα προσφυγής. 
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3. Απαιτήσεις για τους ∆ιαγωνιζοµένους   
 

3.1 Ο ∆ιαγωνιζόµενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση Σύµπραξης  
Επιχειρήσεων, κάθε συµπράττουσα εταιρεία, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή άλλο ισοδύναµο αναγνωρισµένο 
πρότυπο σε συναφές αντικείµενο ή να πληροί ισοδύναµες απαιτήσεις διασφάλισης 
ποιότητας. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάµου» φέρει ο επικαλούµενος αυτό, ο 
οποίος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
3.2. Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει ειδικότερα, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε 

περίπτωση Σύµπραξης Επιχειρήσεων, τα µέλη της αθροιστικά: 
 

3.2.1. Να διαθέτουν εµπειρία επιτυχούς εκτέλεσης παρόµοιων Έργων (κατασκευή ή 
αντικατάσταση αυλών, εναλλακτών (ψυγείων) ή προθερµαντών) σε 
Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 
>100MW,που εκτελέστηκαν από το ∆ιαγωνιζόµενο ( σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
από την ίδια ή τα µέλη χωριστά) κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη συνολικού 
ποσού > 60.000€  των οποίων ένα (1) τουλάχιστον να είναι > 30.000€  

  
Για τον έλεγχο και πιστοποίηση των ανωτέρω ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να 
υποβάλει απαραίτητα µε τον Φάκελο Β' της προσφοράς του: 
 
Πλήρως συµπληρωµένο τον Πίνακα Εµπειρίας & Συστάσεων (Reference List), 
σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού» 
Υπόδειγµα. Στον υπόψη πίνακα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον : 
• Τον αριθµό της σύµβασης 
• Τον τίτλο εργασιών 
• Αναλυτική περιγραφή εργασιών  
• Το προϋπολογισµό  
• Τις ποσότητες των βασικών εργασιών  
• Τον χρόνο εκτέλεσης (έναρξη-πέρας) 
• Την ηµεροµηνία σύναψης της Σύµβασης 
• Την συµβατική & την πραγµατική ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών. 

 
Είναι υποχρεωτικό ο υπόψη Πίνακας να συνοδεύεται από ενυπόγραφες 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόµοιων Υπηρεσιών  και συστατικές επιστολές 
περί της καλής εκτέλεσης, από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων 
Επιχειρήσεων.  

 
 

3.2.2.  Να έχουν απασχολήσει κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2013 – 2017) 
εργατοτεχνίτες µετάλλου, τα ηµεροµίσθια ασφάλισης των οποίων, κατά την 
υπόψη περίοδο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.000.  

Επίσης θα κατατεθούν Πίνακες Προσωπικού της Επιχείρησης του 
∆ιαγωνιζόµενου, Έντυπο Ε4 που έχει λάβει αριθµό πρωτοκόλλου κατόπιν της 
ηλεκτρονικής του υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆  για την 
περίοδο 2013-2017 και απαραίτητα για το έτος 2016 ή 2017 που να αποδεικνύει 
ότι έχει απασχολήσει, εργατοτεχνίτες µετάλλου, (τεχνίτες και βοηθοί 
εφαρµοστές, τεχνίτες και βοηθοί ηλεκτροσυγκολλητές, εργάτες µετάλλου). 

 
  
3.3.  Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει µε συνέπεια τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις έναντι της ∆ΕΗ Α.Ε, κατά την τελευταία πενταετία και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα διαπιστώνεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων, η µη επιβολή µεγάλων ή/και 
επανειληµµένων ποινικών ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση 
της(ων) Σύµβασης(ων) που είχε αναλάβει ο ∆ιαγωνιζόµενος στο παρελθόν 
αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του. 
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3.4. O ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και να 
λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Το αργότερο µέχρι και τρεις 
(3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, ο ΑΗΣ θα 
χορηγήσει τις σχετικές βεβαι ώσεις για τις πραγµατοποιηθείσες από τους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς επιτόπιες επισκέψεις. 

 
 
3.5 Εφόσον οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, για 

τεχνική ή και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων, προκειµένου να καλύψουν τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής της παραγρ. 3.2.1 του παρόντος Τεύχους, υποχρεούνται 
να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να 
δηλώσουν ότι δεσµεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη 
εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαγωνιζόµενος έχει την υποχρέωση 
να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα µέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω 
αποδεικτικά µέσα µπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ 
του διαγωνιζόµενου και του επικαλούµενου τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων 
άλλης µορφής, προκειµένου η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται 
επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό τη ∆ΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα 
θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην προσφορά. Το αντικείµενο της συνεργασίας 
µεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από 
τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι 
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια αποκλεισµού και 
ποιοτικής επιλογής µε τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς 
τούτο στις προσφορές (Φάκελο Α), θα υποβάλλονται και από τον παρέχοντα την 
στήριξη οι αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, και δικαιολογητικά που υποχρεούται 
να προσκοµίζει ο διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2, 2.3 και όταν 
ζητηθούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.6 του Άρθρου 6 "Περιεχόµενο 
προσφοράς" του Τεύχους 2 «Όροι & Οδηγίες ∆ιαγωνισµού». 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόµενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των 
κριτηρίων που σχετίζονται µε τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα του 
αναδόχου καθώς και τη διάθεση σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας επιτυχούς 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το 
αντικείµενο της σύµβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριµένες ικανότητες. 

Οι παρέχοντες οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοινού µε τον 
Ανάδοχο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα θα υποβληθούν στο Φάκελο Β και µπορεί να είναι, 
ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του ∆ιαγωνιζόµενου και του 
επικαλούµενου τρίτου, δεσµευτική ∆ήλωση υπογεγραµµένη από νόµιµο εκπρόσωπο 
του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης µορφής, προκειµένου η ανωτέρω 
απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό 
για τη ∆ΕΗ Α.Ε. 
Το αντικείµενο της συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι 
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συµπεριληφθούν στη 
Σύµβαση. 
 

4. Ο διαγωνιζόµενος καλείται να δεσµευτεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για 
τη µη συνδροµή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισµού, όπως αυτοί αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.3 του Άρθρου 6 -Περιεχόµενο Προσφοράς, του Τεύχους 2 “ΟΡΟΙ & 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”. 

 
5.  Απαιτήσεις από το περιεχόµενο της Προσφοράς 

 
5.1 Εταιρεία µέλος Σύµπραξης Επιχειρήσεων που συµµετέχει στον παρόντα ∆ιαγωνισµό 

δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και µέλος άλλης Σύµπραξης Επιχειρήσεων που 
συµµετέχει επίσης στον παρόντα ∆ιαγωνισµό ούτε να συµµετέχει µόνη της στο 
∆ιαγωνισµό. 
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5.2 Εταιρείες συνδεδεµένες µεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του ΚΝ 

2190/1920, όπως ισχύει, µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό ως µέλη µόνο 
της ίδιας Σύµπραξης Επιχειρήσεων.  

 
5.3  Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων ∆ιαγωνιζοµένων από τον ίδιο    

εκπρόσωπο.  
 
 5.4    Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ∆ιαγωνιζοµένων προς τις εν λόγω απαιτήσεις, 

οι Προσφορές των υπόψη ∆ιαγωνιζοµένων θα αποκλεισθούν από τις περαιτέρω 
διαδικασίες του ∆ιαγωνισµού. 

 
5.5 ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους της 

∆ιακήρυξης. 
 
5.6  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
 

Άρθρο 4 
Παραλαβή στοιχείων ∆ιαγωνισµού 

 
Τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών 
της ∆ιακήρυξης, διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 297 του ν.4412/2016, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας (site) της 
Επιχείρησης: http://www.dei.gr � Η ∆ΕΗ � Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων � ∆ιακηρύξεις 
∆ιαγωνισµών Γενικής ∆ιεύθυνσης Παραγωγής�∆ΥΠΠ-1387 όπου και θα παραµείνουν 
ανηρτηµένα µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστηµα ως 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο 
των τευχών του παρόντος διαγωνισµού και να ζητήσουν την πραγµατοποίηση 
επιτόπιας επίσκεψης , το αργότερο µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης όλων των ενδιαφεροµένων για 
τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή και µεταβολές όρων του ∆ιαγωνισµού, οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της ∆ιακήρυξης να 
καταχωρούν στο σύστηµα τα ζητούµενα στοιχεία επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που τα 
στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η ∆ιακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άµεσα από το σύστηµα, 
η ∆ΕΗ Α.Ε ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του οικείου 
οικονοµικού φορέα. 
 
Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα τη σχετική ∆ιακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικά 
στοιχεία σχετικά µε τις προδιαγραφές και τους όρους του ∆ιαγωνισµού και του Σχεδίου 
Σύµβασης.  
 
Επίσης, πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας, η ∆ΕΗ Α.Ε.  θα χορηγήσει τις 
σχετικές βεβαιώσεις για τις πραγµατοποιηθείσες από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς 
φορείς επιτόπιες επισκέψεις. 
 
Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Πληροφορίες, σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
τη ∆ΕΗ Α.Ε /Χαλκοκονδύλη 22 , Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και  210-5292442 και για 
τεχνικής φύσεως θέµατα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Υ/Τ Υλικού, 
Προµηθειών και Έργων κα Χρ. Χατσίδου τηλ. 24610-54385 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 

 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 

 
 
∆ΥΠΠ-1387 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση 4.000 αυλών 
κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 
 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

 
Ο ∆ιαγωνισµός βασίζεται στο σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
 
1. Πρόσκληση 
2. Όροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού (µε συν. Πίνακα Εµπειρίας) 
3. Σχέδιο Συµφωνητικού 
4. Ειδικοί Όροι 
5. Γενικοί Όροι 
6. Τεχνική Περιγραφή 
7. Τιµολόγιο Προσφοράς 
8. Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς 
9. Πίνακας Κατανοµής Τιµήµατος  
10. “Τεύχος Ασφαλίσεις” 
11. “Τεύχος Υποδείγµατα”, που περιλαµβάνουν : 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής όρων κλπ. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση συνυπευθυνότητας για Συµπράξεις Επιχειρήσεων 
- Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

    
 
Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά 
ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην 
ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός Έργου - Σύστηµα προσφοράς 

 
1. Ο Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε  130.000,00 ΕΥΡΩ. 
 Ο Προϋπολογισµός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
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2. Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου. 
 
3. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας, τα Τεύχη ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' και 

''Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς'', µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές. 
  

4. Το ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του ∆ιαγωνιζόµενου 
και όλες οι τιµές µονάδας που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να συµπληρωθούν ολογράφως 
και αριθµητικώς. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, 
υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση έστω και µιας τιµής µονάδας καθιστά την 
προσφορά απαράδεκτη. 
 
Οι τιµές µονάδας που προσφέρει καθένας ∆ιαγωνιζόµενος στο ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' 
περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του 
∆ιαγωνιζόµενου, όπως αυτές περιγράφονται στα Άρθρα 29 και 33 των Γενικών Όρων της 
Σύµβασης. 
 
Το τεύχος ''Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς'' αποτελεί συµπληρωµατικό έγγραφο 
της προσφοράς και πρέπει να συµπληρωθούν από το ∆ιαγωνιζόµενο όλα τα κονδύλια αυτού. 
Σε περίπτωση που κάποιες τιµές του τεύχους ''Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς'' 
είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' για 
τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλµάτων στο τεύχος ''Προµέτρηση - 
Προϋπολογισµός Προσφοράς'', οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή 
Αποσφράγισης - Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' και η προσφορά θα 
ισχύει όπως θα διαµορφωθεί µετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αποσφράγισης - 
Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραποµπή στην προσφορά, ή σε 
επιµέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραποµπή στη διορθωµένη προσφορά. 
 
Στο τεύχος ''Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς'' θα συµπληρώνονται τα ακόλουθα : 
   
α. Οι τιµές µονάδας όπως προσφέρονται µε το ''Τιµολόγιο Προσφοράς''. 
 
β. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού των ποσοτήτων επί της τιµές που διαµορφώνει η 

δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά.   
 
γ. Τα επιµέρους αθροίσµατα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισµα του συνόλου 

των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου που προβλέπεται 
µε την προσφορά. 

 
Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές που έχουν ήδη συµπληρωθεί 
στο τεύχος ''Τιµολόγιο Προσφοράς'' ή στα ποσά του τεύχους ''Προµέτρηση - Προϋπολογισµός 
Προσφοράς''.  
 

       
5.   Τα χορηγούµενα έντυπα στους ∆ιαγωνιζόµενους είναι τα εξής:  
 

-  Τιµολόγιο προσφοράς (για συµπλήρωση) 
- Προµέτρηση - Προϋπολογισµός προσφοράς (για συµπλήρωση)  
-     Πίνακας κατανοµής τιµήµατος (για συµπλήρωση σε περίπτωση Σύµπραξης) 

 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι  
(120) ηµερών από την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού. 
 
Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ∆ΕΗ, µε τη συναίνεση 
των ∆ιαγωνιζοµένων. 
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Άρθρο 4 
Εγγυήσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο, Εγγύηση 
συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύµφωνα µε υπόδειγµα της Επιχείρησης για το 
ποσό των €2,600,00 που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη 
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 
σύµφωνα µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδεται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 
 
Η παραπάνω εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης. Σε 
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας 
µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.  
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά µε τις προβλεπόµενες 
στη Σύµβαση προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύµβασης. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή  Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της  
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόµενα στοιχεία 

 
1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νοµιµοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 
Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και από 
επίσηµη µετάφραση. Κατ΄ εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
 
3. ∆εν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους της ∆ιακήρυξης. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 
Εµπορικούς και Οικονοµικούς όρους της ∆ιακήρυξης αντιµετωπίζονται ως Εµπορικές 
Αποκλίσεις.  Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί.  

 
4.  Προθεσµίες υπογραφής Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 

Όλες οι απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ν. 1599/1986 των 
διαγωνιζοµένων, οι οποίες υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά σε υποκατάσταση δηµοσίων 
ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές ∆ηλώσεις είτε συµµόρφωσης µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία µε τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. Η ηµεροµηνία υπογραφής 
τους µπορεί  να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών µέχρι τριάντα (30) ηµέρες. 

 
5.  Ψευδείς ∆ηλώσεις ή ανακριβή στοιχεία. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει ότι ο 
συµµετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκοµίσει έγκαιρα και 



Σ.Κ ∆ΥΠΠ 1387– Τ2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ 4 
 

προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ∆ΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του στο 
∆ιαγωνισµό.  

 
 

Άρθρο 6 
Περιεχόµενο Προσφοράς 

 
1. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 

που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω µέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος 
της παροχής υπηρεσιών και στο πάνω µέρος αριστερά η επωνυµία του ∆ιαγωνιζόµενου, η 
επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του αντικλήτου του.  

 
    Η προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια 

κ.λ.π. από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα κατωτέρω. 

 
    Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. 
 
    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α’, το ΦΑΚΕΛΟ Β’ και το ΦΑΚΕΛΟ Γ’ 

(Οικονοµική Προσφορά), οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. Οι Προσφορές θα υποβληθούν σε 
ένα (1) πρωτότυπο (Φάκελος Α', Β' & Γ') και σε δύο (2) αντίγραφα µόνο για το Φάκελο Β'.  

 
    Ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να ορίσει το πρωτότυπο της προσφοράς µε τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

γραµµένη µε κεφαλαία, σ' ένα από τα υποβαλλόµενα αντίγραφα. Σε περίπτωση διαφορών 
µεταξύ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και αντιγράφου, ισχύει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 

 
    Το πρωτότυπο της Προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις 

σελίδες, σχέδια, κλπ, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω.     

 
    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α', το ΦΑΚΕΛΟ Β' και το ΦΑΚΕΛΟ Γ' 

(Οικονοµική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. 
 
    Μέσα σε κάθε ΦΑΚΕΛΟ θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας Περιεχοµένων στον οποίο θα 

αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την αρίθµηση βάσει του παρόντος 
Άρθρου και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 
    Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις 

αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι ∆ιαγωνιζόµενοι.  
 
    Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ' (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο αυτά, 

τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, αλλιώς µπορεί να 
απορριφθεί η προσφορά. 

 
Εχεµύθεια- Εµπιστευτικές πληροφορίες 
Σε περίπτωση που στην προσφορά εµπεριέχονται στοιχεία µε εµπιστευτικές πληροφορίες, τα 
οποία κρίνονται από το διαγωνιζόµενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εµπορικό απόρρητο, 
τα υπόψη στοιχεία πρέπει µε µέριµνα και ευθύνη του διαγωνιζοµένου να σηµαίνονται 
κατάλληλα και ενδεχοµένως να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο της προσφοράς µε το 
χαρακτηρισµό «Εµπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς».  Στην περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της 
προσφοράς θα συµπεριλαµβάνεται ρητή αναφορά των διαγωνιζόµενων στις επικαλούµενες 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισµό 
των υπόψη στοιχείων ως εµπιστευτικών.  Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιµα µόνον από 
τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΗ Α.Ε. σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016. 
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2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει: 

 
2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της 

Επιχείρησης και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4 του παρόντος. 
 
2.2. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υ/∆) του ν. 1599/1986 –Έγγραφα νοµιµοποίησης του ∆ιαγωνιζόµενου.  

Με την ως άνω Υ/∆ ο διαγωνιζόµενος όταν είναι νοµικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:  
i. είναι εγγεγραµµένος στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθ. µερίδας ………. 

και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και 
ειδικότερα το ν. 3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων στο αντίστοιχο 
µητρώο, όπως ισχύει. 

ii. τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή οι διαχειριστές του νοµικού προσώπου είναι: 
………………… 
………………… 
………………… 

iii. νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντος νοµικού προσώπου είναι …………………. 
iv. το νοµικό πρόσωπο νοµίµως, δια των αρµοδίων οργάνων του: 

iv.1 αποφάσισε να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό ……………………….., προκειµένου να 
συναφθεί η υπόψη Σύµβαση  

iv.2 όρισε τον/τους …………………………. να υπογράψουν την προσφορά 
iv.3 όρισε τον ……………………… ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος 

….…….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση µε τη διεξαγωγή της ∆ιαδικασίας. Ο ορισµός αντικλήτου είναι 
υποχρεωτικός µόνο για τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόµενος δεν έχει έδρα 
στην περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισµός του µπορεί να 
γίνει και µετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, 
αίτηµα το οποίο ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να ικανοποιήσει αµελλητί. 

iv.4 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστα(ν)ται ως εκπρόσωποί του κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του παρόντος Τεύχους. 

Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω Υ∆ θα καλύπτει τις παραγράφους 
i, iv.3 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των προσφορών και την 
iv.4 εφόσον το επιθυµεί. 
 

2.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο διαγωνιζόµενος καλείται να 
δεσµευτεί για τη µη συνδροµή των παρακάτω υποχρεωτικών λόγων αποκλεισµού. 

Με την ανωτέρω σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ο διαγωνιζόµενος καλείται 
να δεσµευτεί : 
α. για τη µη συνδροµή των παρακάτω λόγων αποκλεισµού : 

α.1 ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα: 
- της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 
- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύµφωνα και µε το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε 

ισχύει, 
- της απάτης σύµφωνα και µε το ν. 2803/2000 (Α·48) ως εκάστοτε ισχύει, 
- για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, 
- της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας σύµφωνα και µε το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε ισχύει, 
- της παιδικής εργασίας και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων σύµφωνα και µε το 

ν. 4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει, 
- της µη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

α.2 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος 
α.3 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί 
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
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προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

α.4 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
α.5 δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της µη συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές 

α.6 δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ή να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

α.7 δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων ή ότι δεν 
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δεν δύναται να θεραπευτεί,  

α.8 δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισµού, 

α.9  δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή του 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί. 

α.10 δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης προηγούµενης σύµβασης, που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

α.11  ΚΕΝΟ 
β.  ότι θα υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, εντός 

συγκεκριµένης προθεσµίας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παραγράφου 
2.5΄του ‘Άρθρου 6 του Τεύχους 2 ‘’ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’’ 

 
2.4. Συµπληρωµένη και υπογραµµένη την Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 

χορηγήθηκε από τη ∆ΕΗ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της ∆ιακήρυξης, των 
τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τη ∆ΕΗ, καθώς και σχετικά µε τη γνώση των 
τοπικών συνθηκών στο χώρο των εργασιών κλπ. 

 
2.5. Προσκόµιση δικαιολογητικών και στοιχείων  
 

Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε., όλα ή µέρος των 
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός 
ευλόγου προθεσµίας και όπως αυτά τα δικαιολογητικά εξειδικεύονται παρακάτω:  
2.5.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και µε αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σελ. 42), 

β. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48), 

δ. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
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απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 

ε. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (Α` 166), 

στ. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία 
µε το ν. 4198/2013 (Α` 215).   

Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.   
Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά: 
i. τους ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, 
ii. τον Πρόεδρο του ∆.Σ., το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του ∆.Σ., 

όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.  
iv. τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός. 

2.5.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο συµµετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.    

2.5.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο συµµετέχων/ υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. (σε περίπτωση Σύµπραξης απαιτείται για κάθε µέλος χωριστά)  

2.5.4 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο  
συµµετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. (σε περίπτωση Σύµπραξης απαιτείται για 
κάθε µέλος χωριστά)  

2.5.5 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων 
/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. (σε περίπτωση Σύµπραξης απαιτείται για κάθε µέλος χωριστά)   

2.5.6 ΚΕΝΟ 
2.5.7 Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιµελητηρίου, ή/και άλλου επαγγελµατικού 

φορέα, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, που να είναι συναφές µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο.  

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο συµµετέχων/υποψήφιος ανάδοχος, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.4 & 2.5.5 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
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του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση.   
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα 
λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.    
Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ή Ένορκη ∆ήλωση θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο 
οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.    
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 305 του Ν. 4412/2016, προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού.  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.5.4 & 2.5.5 και ο αποκλεισµός είναι σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισµό, δεν εφαρµόζεται 
ο εν λόγω αποκλεισµός. 
 
2.5.8   Επικαιροποιηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986                                                                    

α. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της µη συνδροµής των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

β. δεν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

γ. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

δ. δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων κατά την 
έννοια ότι µέλη του προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε. ή παρόχου υπηρεσιών για τη 
σύναψη της σύµβασης που ενεργεί εξ ονόµατος αυτής, τα οποία εµπλέκονται 
στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή µπορούν να επηρεάσουν 
την έκβασή της έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή 
άλλο προσωπικό συµφέρον που θα µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που 
θίγει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης ή ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 
που δεν δύναται να θεραπευτεί,  δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
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στ. δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή 
του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 280 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν µπορεί να 
θεραπευτεί.   

 
2.5.9 Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχοµένου της Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τα 

αναφερόµενα έγγραφα νοµιµοποίησης της παραγράφου 2.2, ήτοι τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε 
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού (απόφαση συµµετοχής στο διαγωνισµό, νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
διοικητικού οργάνου.         

 
2.6. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Συµπράξεις µεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε µία 

Επιχείρηση θα υποβάλει χωριστά: 
 

2.6.1.  Όλες τις προαναφερόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δικαιολογητικά και έγγραφα 
σύµφωνα µε τις  ανωτέρω παρ.  2.2, 2.3, 2.4 και  όταν ζητηθούν τα 
δικαιολογητικά και έγγραφα της παραγράφου 2.5. 

 
2.6.2. ∆ήλωση των Επιχειρήσεων που µετέχουν στη Σύµπραξη Επιχειρήσεων, µε την 

οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύµπραξη για να 
αναλάβουν τη Παροχή Υπηρεσίας µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
∆ΕΗ σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και εκτέλεση των εργασιών, 
ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. Επίσης στη ∆ήλωση θα δηλώνονται τα  
ποσοστά  συµµετοχής κάθε µέλους  

 
2.7. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία θα υποβληθεί το σχετικό  

Κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους, ή 
επικυρωµένο αντίγραφο σχετικού προσυµφώνου.   

 
3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει:  
 

3.1.  ∆ήλωση ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος αποδέχεται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
του, τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων, εφόσον κριθεί σκόπιµο από 
την Επιχείρηση, είτε µε λογιστές της επιλογής της, είτε µε υπαλλήλους της ∆ΕΗ και 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή 
επεξήγηση που θα του ζητήσουν οι ελεγκτές και γενικότερα να τους διευκολύνει στο 
ελεγκτικό τους Έργο. 

 
3.2. Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του προσφέροντος των τριών τελευταίων 

ετών και τις τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο 
∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ατοµική ή Προσωπική 
Επιχείρηση, και µόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόµο 
να συντάσσει ισολογισµούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται η 
δραστηριότητα (τζίρος) του ∆ιαγωνιζόµενου για το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστηµα και 
για κάθε χρόνο χωριστά. 

 

3.3. Τα ονόµατα των καταστηµάτων των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται ο 
∆ιαγωνιζόµενος και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

 
3.4.   Πίνακα σταθερών µηνιαίων δαπανών του ∆ιαγωνιζόµενου. 
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3.5. Οργανόγραµµα του Εργοταξιακού Προσωπικού του ∆ιαγωνιζόµενου, το οποίο θα 
περιλαµβάνει τα επικεφαλής στελέχη και τους τεχνικούς κατά ειδικότητα µε τις 
αρµοδιότητες καθενός χωριστά, καθώς και ονοµαστικά τον Υπεύθυνο Έργου (Project 
Manager) του Αναδόχου. 

  
3.6. Πίνακα του εξοπλισµού που διαθέτει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την εκτέλεση των ζητούµενων 

εργασιών στον οποίο αναγράφεται ο κωδικός της συσκευής ενώ επίσης θα περιγράφεται 
το είδος της συσκευής  ή του συστήµατος ελέγχου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα 
αποδεικνύεται από επίσηµα στοιχεία (ιδιόκτητος, ενοικιασµένος).  

 
3.7. Τον Πίνακα Εµπειρίας και Συστάσεων που αναφέρεται  στο άρθρο 3, (Συµµετοχή στο 

∆ιαγωνισµό), παράγραφος 3.2.1, του τεύχους «Πρόσκληση», σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στο παρόν τεύχος Υπόδειγµα. 

 Ο Πίνακας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αποδεικτικά στοιχεία της Εµπειρίας, 
σύµφωνα µε την  παράγραφο 3.2.1 του άρθρου 3 (Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό), του 
τεύχους «Πρόσκληση». 

  
Ο Πίνακας αυτός θα εξετασθεί, επαληθευθεί και αξιολογηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε κατά τη 
διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν ο πιο πάνω Πίνακας δεν αποδεικνύει, κατά 
την κρίση της ∆ΕΗ Α.Ε, την απαιτούµενη εµπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 
απορριφθεί.   

 
3.8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή άλλο ισοδύναµο 

αναγνωρισµένο πρότυπο σε συναφές αντικείµενο ή να πληροί ισοδύναµες απαιτήσεις 
διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού Οίκου. Το βάρος της απόδειξης του 
«ισοδυνάµου» φέρει ο επικαλούµενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην 
προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

  3.9. Καταστάσεις µισθοδοσίας απασχόλησης ή/και ΑΠ∆ εργατοτεχνιτών µετάλλου (τεχνίτες 
και βοηθοί εφαρµοστές, τεχνίτες και βοηθοί ηλεκτροσυγκολλητές, εργάτες µετάλλου), 
από τις οποίες να προκύπτει το ετήσιο δυναµικό σε εργατοτεχνίτες µετάλλου που 
απασχολήθηκε από την Επιχείρηση κατά τη χρονική περίοδο 2013-2017. Οι 
προαναφερθείσες καταστάσεις/δηλώσεις θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
∆ιαγωνιζόµενου ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκείνων που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ. 
Από τις προαναφερόµενες καταστάσεις θα υπολογισθεί ο αριθµός ηµεροµισθίων 
ασφάλισης του υπόψη προσωπικού, κατά την εν λόγω περίοδο, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3.000 ηµεροµίσθια, διαφορετικά η αντίστοιχη προσφορά θα 
απορριφθεί. 

 Επίσης θα κατατεθούν Πίνακες Προσωπικού της Επιχείρησης του ∆ιαγωνιζόµενου, 
Έντυπο Ε4 που έχει λάβει αριθµό πρωτοκόλλου κατόπιν της ηλεκτρονικής του υποβολής 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆, για την περίοδο 2013-2017 και απαραίτητα για 
το έτος 2016 ή 2017. 

 
3.10.  Βεβαίωση του ΑΗΣ ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος επισκέφθηκε τον τόπο όπου θα γίνουν οι 

εργασίες.   
 
3.11.  Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή 

επαγγελµατική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσµεύονται να παράσχουν 
όλες τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη εγγυήσεις (σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του Τεύχους 1 "Πρόσκληση").  

 
3.12. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ της παραγράφου 3.1 του Άρθρου 3 του Τεύχους 1 

"Πρόσκληση".  
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3.13  Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από Συµπράξεις κάθε µία Επιχείρηση θα υποβάλει 
χωριστά τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.8 και 
3.12.  

 
4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα περιέχει: 
 
4.1 Ειδικό Έντυπο ή Τεύχος που χορηγείται από την Υπηρεσία µε βάση το οποίο ο 

∆ιαγωνιζόµενος υποβάλλει την προσφορά του. Η συµπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών 
αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια. 

  
4.2 Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την παρούσα ∆ιακήρυξη, 

δεδοµένου ότι ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς ελεύθερη 
συµπλήρωση τιµολογίου είναι το “Τιµολόγιο Προσφοράς” και το τεύχος “Προµέτρηση-
Προϋπολογισµός Προσφοράς”. 

 
4.3 Τον Πίνακα κατανοµής Τιµήµατος (σε περίπτωση Σύµπραξης Επιχειρήσεων). 
 
4.4 Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται µε το 

προσφερόµενο Τίµηµα. 

 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών  

 
1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ώρα και τόπο από την 

Επιτροπή Κρίσης  που θα συστήσει η ∆ΕΗ. 
 Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων 

λαµβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω ηµέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

 
2. Παρουσία εκπρόσωπων της αποσφράγιση προσφορών  
 
 

Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής φάσης, 
δύνανται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σε περίπτωση Α.Ε ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 
Επισηµαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι 
εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς Πρακτικό του αρµοδίου 
οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας 
εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών. Επισηµαίνεται ότι εφόσον για λογαριασµό κάποιου προσφέροντος παρίσταται 
πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του. 

 
3. Η Επιτροπή παραλαµβάνει τις προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων και καταγράφει την επωνυµία 

τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της 
ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαµβάνει από την 
Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο 
Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόµατα των αντίστοιχων ∆ιαγωνιζοµένων οπότε και κηρύσσει 
περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. 

 
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη σειρά µε την 

οποία έχουν καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. 
Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά 
δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωµα προσφυγής. 
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5. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α', µονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που 
υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχοµένων 
που υποχρεούται να έχει συντάξει ο διαγωνιζόµενος. Μετά την καταγραφή όλων των 
στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α' η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν, 
αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, µε βάση τους όρους του 
∆ιαγωνισµού και ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα 
διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς. 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί τους 
προσφέροντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόµενο του 
Φακέλου Α' της προσφοράς που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία ή οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να 
έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Οι παραπάνω διευκρινίσεις ή συµπλήρωση, αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της 
∆ιακήρυξης. 

 
6. Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι : 

α. Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαµβάνουν στο Φάκελο Α Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
νοµιµοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συµµετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος 
προσφορών και µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού Υ/∆ καθώς και την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής θα απορρίπτονται. 
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων µε τυχόν ένσταση δεν είναι αποδεκτή. 
Η ∆ΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτές συµπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, 
κατόπιν αιτήµατός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων µαζί µε την προσφορά 
εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων µε τις συµπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές 
συµµορφώνεται πλήρως µε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής γίνεται αποδεκτή συµπλήρωσή της 
µόνον προς πλήρη συµµόρφωση µε το συµπεριλαµβανόµενο στη διακήρυξη υπόδειγµα 
αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συµπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα 
βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η 
εγγύηση, το ποσό, ο αριθµός της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισµού και η 
υπογραφή του εκδότη, που  ο µετέχων οφείλει να υποβάλει µε την προσφορά του.  
Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α' η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία 
που περιέχονται σ' αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, µε 
βάση τους όρους του ∆ιαγωνισµού και ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν 
από την παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε 
καθένας απ' αυτούς. 

 
7. Σε κάθε ∆ιαγωνιζόµενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Κρίσης  θα επιστρέφονται, επί 

αποδείξει, σφραγισµένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και η 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής.  
Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο 
9 του παρόντος για υποβολή προσφυγών, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που αποκλείστηκε δεν 
έχει υποβάλει προσφυγή. Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας αυτής, εφόσον ο διαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής προσφυγών. Σε αντίθετη περίπτωση οι 
ΦΑΚΕΛΟΙ Β' και Γ' και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα επιστραφούν στο ∆ιαγωνιζόµενο 
µετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ∆ΕΗ, επί της προσφυγής του.  

 
 Τα στοιχεία του φακέλου Α’, πλην της Εγγυητικής Επιστολής, θα κρατηθούν από τη ∆ΕΗ κατά 

την κρίση της. 
 

8. Μετά  την  απόφαση  της  ∆ΕΗ επί τυχόν προσφυγών  των ∆ιαγωνιζοµένων, η  Επιτροπή 
Κρίσεως σε  δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει,  µε τη  σειρά που έχουν   καταγραφεί οι 
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∆ιαγωνιζόµενοι,  τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β'   εκείνων  που έγιναν  τελικά  αποδεκτοί,  µονογράφει 
όλα  τα έγγραφα και  στοιχεία που υπάρχουν  και ελέγχει αν  τα  σχετικά έγγραφα 
αναγράφονται  στον  Πίνακα  Περιεχοµένων  που   υποχρεούται   να   έχει   συντάξει  ο    
∆ιαγωνιζόµενος.  Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια τεχνικά 
στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β' που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να 
ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των 
∆ιαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 

 
9. Κατά τη διαδικασία κάθε φάσης δηµόσιας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού και 

συγκεκριµένα µετά το άνοιγµα των φακέλων των προσφορών και τη µονογραφή όλων των 
εγγράφων και στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς από την αρµόδια Επιτροπή, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των συµµετεχόντων στη φάση αυτή δύνανται να ζητήσουν και η Επιτροπή 
υποχρεούται να τους επιτρέψει να δουν κάθε στοιχείο των προσφορών των 
συνδιαγωνιζοµένων, που δεν εµπεριέχει πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί 
εµπιστευτικές από τον οικείο προσφέροντα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αποσφράγισης ολοκληρώνεται και η διαδικασία παροχής πρόσβασης των διαγωνιζοµένων στα 
στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζοµένων.  

 
 

Άρθρο 8 
Αξιολόγηση Προσφορών 

 
1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και 

οικονοµική κατασκευή του Έργου, γίνεται µεταξύ των τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτών 
προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφοράς µε βάση το τίµηµα. (χαµηλότερο συνολικό τίµηµα).  
Για τον προσδιορισµό της χαµηλότερης συγκριτικά τιµής, ειδικά για τα είδη της µε α/α 2 και 3 
του τιµολογίου της προσφοράς θα λαµβάνονται αντίστοιχα οι τιµές των 8,00 ΕΥΡΩ/τεχνιτώρα 
και 6,80 ΕΥΡΩ/εργατοώρα στην περίπτωση που οι προσφερόµενες τιµές από τον 
∆ιαγωνιζόµενο είναι µικρότερες από τις προαναφερθείσες και οι τιµές  των 14,00 
ΕΥΡΩ/τεχνιτώρα και 9,00 ΕΥΡΩ/εργατοώρα στην περίπτωση που οι προσφερόµενες τιµές 
από τον ∆ιαγωνιζόµενο είναι µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες.  
Εάν µειοδότης του διαγωνισµού αναδειχθεί ο προσφέρων µε τιµές µικρότερες ή υψηλότερες 
των αναφερόµενων παραπάνω, στη σύµβαση που θα συναφθεί, οι τιµές της εργατοώρας για 
απολογιστικές εργασίες θα είναι οι παραπάνω αντιστοίχως αναφερθείσες.  

 
2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί τους 

Προσφέροντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόµενο της 
τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία ή οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να 
έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 
3.  Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και 

στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειµένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του 
∆ιαγωνιζόµενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, όσον αφορά τη 
δυνατότητα του διαγωνιζόµενου να διεκπεραιώσει τις εργασίες έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 

 Η Επιτροπή Κρίσης, προκειµένου να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, µπορεί να επικοινωνεί 
απευθείας µε τους ∆ιαγωνιζόµενους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, σχετικά µε 
το τεχνικό µέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δε θα αποτελούν σε 
καµία περίπτωση αντιπροσφορά. 

 
4.  Στη συνέχεια ελέγχεται και αξιολογείται η πληρότητα της προσφοράς σε σχέση µε τα τεύχη 

των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης η 
Επιτροπή Κρίσης ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε ∆ιαγωνιζόµενο το αποτέλεσµα της 
τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του προσφορά. Οι διαγωνιζόµενοι των οποίων 
απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωµα υποβολής προσφυγής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 
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 5.Μετά την εκδίκαση τυχόν Προσφυγών, η Επιτροπή Κρίσης προσκαλεί εγγράφως τους 
∆ιαγωνιζόµενους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση των Φακέλων Γ (Οικονοµική Προσφορά), ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα 
και τον τόπο αποσφράγισής τους. 

 
6. Ακολούθως, την καθορισµένη ηµέρα αποσφραγίζονται οι ΦΑΚΕΛΟΙ Γ, µονογράφονται και 

αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο αριθµούς από τους οποίους ο 
πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της προσφοράς και ο δεύτερος (µε πρόθεµα Γ) αντιστοιχεί 
στον αριθµό του εγγράφου. 

 
7. Επιτροπή Κρίσης ελέγχει καταρχήν αν οι ∆ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε το Φάκελο Γ όλα τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε τη παρ. 4 του άρθρου 6 του 
παρόντος τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια κατά την 
κρίση της Επιτροπής Κρίσης, οικονοµικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να 
ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπροσώπους 
των ∆ιαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος.  

 
8. Τέλος η Επιτροπή Κρίσης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλµάτων και συντάσσει τον 

Πίνακα µειοδοσίας. 
 
9. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισµό της σειράς 

µειοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση 
πλειόνων µειοδοτών λόγω ισοτιµίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης τυχόν 
προσφυγών, από την αρµόδια Επιτροπή προσκαλείται/ούνται ο /οι προσφέρων/οντες για 
τον/τους οποίο/ους πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσµίας κατά 
µέγιστο είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του/τους αποστέλλεται εγγράφως 
µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκοµίσει/ουν τα αποδεικτικά της παραγράφου 
2.7. - Άρθρο 6 ’’Περιεχόµενο Προσφοράς’’ του παρόντος Τεύχους 2. 

 
   Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στο 

Άρθρο 3 ‘’Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό’’ του Τεύχους 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, κρίνονται κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται 
έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.  Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

 
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη 
διαγωνιστική διαδικασία µε διαβιβαστικό, (∆ΥΠΠ, Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ 104 32 
ΑΘΗΝΑ), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα συνηµµένα έγγραφα – 
δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

 
α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
β) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης και µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού». 
γ) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
δ) Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 

 
Ακολούθως, η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Αν 
δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
παρέχεται προθεσµία στο/στους µειοδότη/ες να τα προσκοµίσει/ουν ή να τα 
συµπληρώσει/ουν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους. Η ∆ΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία κατά µέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 
Όταν ο /οι µειοδότες προσκοµίσει/ουν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τότε 
παρέχεται η δυνατότητα στους λοιπούς συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
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να ασκήσουν το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 8, του Άρθρου 7 “Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών’’ του 
παρόντος Τεύχους 2. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, µετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν υποβάλει 
εµπρόθεσµα όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αποδειχτεί 
κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
διενεργηθέντα διαγωνισµό, τεκµαίρεται ο αποκλεισµός του από την περαιτέρω διαδικασία και 
ζητείται από το συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει των ειδικών κριτηρίων της σύµβασης να προσκοµίσει τα υπόψη 
δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν υποβάλει - προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Πριν από την κοινοποίηση στον/στους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους της απόφασης κατακύρωσης 
αυτός/οι προσκαλείται/ούνται από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται/ούνται να επικαιροποιήσει/ουν 
όσα εκ των δικαιολογητικών µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.7 έχει 
παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 
 
Μετά την προσκόµιση του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το/ 
τους µειοδότη/ες προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά 
να προσέλθουν σε καθορισµένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση (θεώρηση) αυτών. 
 

10.  Κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της σύµβασης, η ∆ΕΗ Α.Ε. 
ενηµερώνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, όλους τους 
προσφέροντες για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει παραδεκτή προσφορά για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο µε αναφορά στα 
χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήµατα της προσφοράς του, µέσα σε εύλογη προθεσµία ή 
οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης του σχετικού αιτήµατος. 

 
 

Άρθρο 9 
Προσφυγές ∆ιαγωνιζοµένων 

 
Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας µεταξύ της 
∆ΕΗ Α.Ε. ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονοµικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
  
 

Άρθρο 10 
Κατακύρωση - Ματαίωση διαδικασίας, µερική ακύρωση και επανάληψη διαδικασίας, 

αναµόρφωση αποτελεσµάτων διαδικασίας 
 
1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα εξουσιοδοτηµένα 

όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και τυχόν βελτιώσεις της 
προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον ∆ιαγωνιζόµενο. 

 
2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανάδοχο µε επιστολή 

µε την οποία καλείται µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών να προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύµβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσµία η Επιχείρηση 
δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 
 

3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Οµίλου (µε την απαρέγκλιτη προϋπόθεση να προκύπτει 
από τη Σύµβαση το διακριτό αντικείµενο που θα εκτελέσει και το τίµηµα που θα 
τιµολογήσει το κάθε µέλος του Οµίλου χωριστά), η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων 
των Μελών και θα τεθεί διάταξη στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της 
Κοινοπραξίας / Οµίλου ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ∆ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 
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εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης θα ελέγχεται από τη ∆ΕΗ η 
ουσιαστική συµµετοχή στην Κοινοπραξία όλων των µελών της σύµφωνα µε το 
Κοινοπρακτικό.  
 

4. Η ∆ΕΗ ΑΕ µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον:  
α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των διαγωνιζόµενων 
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

5. Επίσης, η ∆ΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα: 
5.1 να µαταιώσει τη ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης στο σύνολο ή σε µέρος αυτής, εφόσον 

κρίνει ότι: 
α. η ∆ιαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεποµένων κανόνων, µε συνέπεια τον 

επηρεασµό του αποτελέσµατος 
β. το αποτέλεσµα της ∆ιαδικασίας είναι µη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
γ. ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής 
δ. µεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης 
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, λόγω ανωτέρας βίας 

5.2 να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη.  

 
 

Άρθρο 11 
Κατάρτιση Σύµβασης 

 
Η Σύµβαση για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
∆ιακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν 
από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. 
 
 
 

Άρθρο 12 
Επιφυλάξεις και δικαιώµατα ∆ΕΗ 

 
1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του 

∆ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

 
2. Η ∆ΕΗ επιφυλάσσεται να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή να 

επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές 
θα περιλαµβάνονται σε Συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα 
ανακοινώνεται από τον Τύπο. 

 
3. Η ∆ΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει τους 

∆ιαγωνιζοµένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει 
δεκτή η προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός σ' 
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που 
συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι 
τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά της ∆ΕΗ από τη ∆ιακήρυξη 
αυτή και τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό. 

 
4. Η Προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της 

∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ∆ΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
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5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου, δε δίνει το δικαίωµα στον ∆ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί προκειµένου να 
τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 
6. Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος 

της ∆ΕΗ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα 
δικαίωµα στους ∆ιαγωνιζόµενους ή σε άλλους τρίτους. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1387 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  «Αντικατάσταση 4.000 
αυλών κύριου συµπυκνωτή 
της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ 
Αγίου ∆ηµητρίου» 
 
 
 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ   3  

 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ  
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα        

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1387 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  «Αντικατάσταση 4.000 
αυλών κύριου συµπυκνωτή 
της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ 
Αγίου ∆ηµητρίου» 
 

 
 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ  

 
 
Στην Αθήνα σήµερα……………………………………………….τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός η ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ∆ΕΗ, η οποία έχει 
έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 µε Α.Φ.Μ. 090000045 / ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. 
ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα σ’ αυτή την περίπτωση από τον 
………………………………………………………. και αφ’ ετέρου η 
εταιρεία………………………………………………………. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει 
έδρα στην ………………………………… οδός ……………………………. αρ. ……… µε ΑΦΜ ………..……………… 
και ∆.Ο.Υ. ………………….………… και εκπροσωπείται νόµιµα σ’ αυτή την περίπτωση από τον 
……………………………………………………………….. συνοµολόγησαν τη Σύµβαση αυτή και συµφώνησαν 
τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καµία επιφύλαξη. 
 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύµβασης 

 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 
 

α. Συµφωνητικό 
β. Τιµολόγιο 
γ. Προµέτρηση-Προϋπολογισµός 
δ. Ειδικοί Όροι 
ε. Τεχνικές Προδιαγραφές 
στ. Γενικοί Όροι 
ζ.  Ασφαλίσεις 

 
2. Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη 

σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο 
κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήµατα κ.λ.π. που περιλαµβάνονται στα 

παραπάνω υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου 
και δε δεσµεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και στην έκταση 
που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 
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4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη 

µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσίας και ότι 
όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, 
καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που 
έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή θεωρούνται 
ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος, ότι δε θα 
δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των 
όρων της Σύµβασης αυτής. 

 
 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 

εργασιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 
Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. 

 
5. Επίσης συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι 

κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται µόνο 
εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
1. Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, , τεχνικά άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών που αφορούν στην αφαίρεση 4.000 περίπου αυλών κράµατος χαλκού 
(CuNi 5) και στα δύο σκέλη εισόδου νερού (Νο 31 και Νο 32 ) στον κύριο 
συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ και στην τοποθέτηση αντίστοιχα 4.000 περίπου νέων 
αυλών από κράµα χαλκού (Cooper Nickel 90/10) στην ίδια θέση. Οι εργασίες που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά σειρά εκτέλεσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι 
ακόλουθες : 

 
• Επιµελής καθαρισµός του κύριου συµπυκνωτή από πλευράς ψυκτικού νερού. 
• Άνοιγµα των µεγάλων θυρίδων του κύριου συµπυκνωτή πλευράς εισόδου ψυκτικού 

νερού οι οποίες βρίσκονται στο εµπρόσθιο µέρος του (στην πλευρά 
µετασχηµατιστών) καθώς και των ανθρωποθυρίδων επιθεώρησης. 

• Αφαίρεση µε προσεκτική κοπή της επικλινούς λαµαρίνας στα υδροκιβώτια εισόδου 
ψυκτικού στο κάτω µέρος τους και καθαρισµός του χώρου από λάσπες. 

• Κατασκευή και τοποθέτηση κατάλληλης πλατφόρµας εργασίας για την εξαγωγή και 
τοποθέτηση των αυλών. 

• Σταδιακή αφαίρεση των 4.000 παλαιών αυλών του συµπυκνωτή, µήκους 10.000mm, 
µε διαδικασία αποεκτόνωσης και εξαγωγής. Λόγω όµως της µεγάλης απόκλισης ως 
προς την ευθυγράµµιση και την καθετότητα των οπών των εσωτερικών 
διαφραγµάτων του συµπυκνωτή, πιθανόν µετά την αποεκτόνωση των άκρων 
απαιτηθεί και κοπή των αυλών σε τµήµατα εσωτερικά του συµπυκνωτή. 

• ∆ιάνοιξη τοπικά µε µαγνητικά δράπανα των οπών, ειδικά στο 4ο εσωτερικό 
διάφραγµα του συµπυκνωτή, κατεργασία και λείανση των οπών στα υπόλοιπα 
διαφράγµατα ( περισσότερο στο 3ο και 6ο ) ιδιαίτερα στο Νο 31 σκέλος του. 

• Επιθεώρηση των επιφανειών και επιµελές καθάρισµα όλων των οπών στα 
διαφράγµατα και τους καθρέπτες του συµπυκνωτή (καλή λείανση επιφάνειας). 
Επιθεώρηση και καθαρισµός του πυθµένα του συµπυκνωτή από µεταλλικά 
υπολείµµατα. 

• Τοποθέτηση των νέων αυλών ίδιου µήκους. 
• Τοποθέτηση παράλληλα και κατάλληλων στηριγµάτων, στις οπές των διαφραγµάτων, 

όπου πραγµατοποιήθηκε η διάνοιξη, για την αποφυγή ταλαντώσεων των αυλών σε 
εκείνα τα σηµεία. Για την κατασκευή των στηριγµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και τµήµατα παλαιών αυλών. 

• Εκτόνωση των δύο άκρων. 
• Κόψιµο τυχόν περισσευούµενου τµήµατος αυλών  από την πλευρά της εξόδου. 
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• Τοποθέτηση και κόλληση της επικλινούς λαµαρίνας  
• Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων στις δύο µεγάλες 

θυρίδες και στις ανθρωποθυρίδες του συµπυκνωτή 
•   Εκτέλεση υδραυλικής δοκιµής µε εισαγωγή αφαλατωµένου νερού πλευρά 

συµπυκνώµατος. 
 
όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.  
 

 
Άρθρο 3 

Συµβατικό Τίµηµα 
 
1. Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) της Παροχής Υπηρεσίας, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συµφωνητικού, ανέρχεται σε 
..................................................... ΕΥΡΩ. 

 
2. Το Συµβατικό Τίµηµα υπολογίστηκε ως άθροισµα των γινοµένων των τιµών µονάδας του 

“Τιµολογίου” επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο τεύχος “Προµέτρηση-
Προϋπολογισµός” και των κατ’ αποκοπή τιµών. 

 
3. Oι αναφερόµενες ποσότητες στο Τεύχος Προµέτρηση-Προϋπολογισµός έχουν αναγραφεί 

κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ' ουδένα τρόπο συνιστούν δέσµευση της 
Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξοµειώσεις, οι οποίες µπορούν να προκύψουν 
είτε λόγω σφαλµάτων, είτε λόγω µεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να 
επιφέρει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. 

 Οι πληρωµές θα γίνονται µόνο για τις πραγµατικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 
 
 Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύµβασης 

υπολογίζονται ως άθροισµα : 
- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων των ποσοτήτων των 

επί µέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριµένες τελικές 
επιµετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Τιµολογίου ή τις τιµές µονάδας 
νέων εργασιών και 

- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων των ποσοστών των επί 
µέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις 
εγκεκριµένες τελικές επιµετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ' αποκοπή τιµές. 

 
4. Το Συµβατικό Τίµηµα παραµένει σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.  
 
5. Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 
 
6. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, δασµούς, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους και που αναφέρονται στο Άρθρο 37 των 
Γενικών Όρων.  

     Ειδικότερα µεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο ανάδοχος 
συµπεριλαµβάνεται και η κράτηση 0,06% (‘α. 350 § 3 ν. 4412/2016), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης.  

∆εν περιλαµβάνουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο 
οποίος βαρύνει τη ∆ΕΗ Α.Ε. 
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Άρθρο 4 
Τρόπος Πληρωµής 

 
Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 14 των Ειδικών 
Όρων οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 
 
1. Οι πληρωµές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα γίνονται µε τις µηνιαίες 

πιστοποιήσεις. 
 
2. Σε κάθε πληρωµή λογαριασµών εργασιών προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 
22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην 
πιστοποιούµενη αξία κάθε πληρωµής. 

 
3. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν µε ισόποσες Εγγυητικές  Επιστολές 

µετά την αποδοχή εκ µέρους της ∆ΕΗ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή 
Παραλαβή του Έργου. 

 Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται µαζί µε τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 5 
Προθεσµία   Πέρατος των εργασιών της Υπηρεσίας  

 
1. Προθεσµίες Πέρατος Εργασιών : 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσµίες που  καθορίζονται πιο 
κάτω. Όλες οι προθεσµίες µετρούνται από την ηµεροµηνία  θέσης σε ισχύ της Σύµβασης. 
 
Η παροχή Υπηρεσίας πρόκειται να εκτελεστεί στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου την περίοδο Ιούλιο 
έως και Σεπτέµβριο 2018 κατά την περίοδο κράτησης της Μονάδας Νο ΙΙΙ . 
 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός εβδοµήντα  
(70) ηµερών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αναδόχου.  
 
Η ∆ΕΗ Α.Ε θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των 
εργασιών,  τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα. 
 
Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την κράτηση της Μονάδας για την έναρξη 
των εργασιών µέχρι και ένα εξάµηνο αργότερα από τον προβλεπόµενο χρόνο. 
 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 
 

2. Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου: 
Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης καταρτίζεται 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο, το χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία και αποτελεί το 
Πρόγραµµα Εκτέλεσης των εργασιών. 
Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
Επιχείρησης, µετά από έγκαιρη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 6 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συµφωνείται ότι οι 

Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ∆ΕΗ κεxωρισµένα και αθροιστικά, 
ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζηµιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 
Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

 Οι Ποινικές Ρήτρες που µπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόµενες 
παραγράφους. 

 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 

2.1 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας πέρατος, που 
ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος, εξ’ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα ίση µε 0,4% του συµβατικού τιµήµατος, 
όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3, του παρόντος Συµφωνητικού. 

 
2.2 Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών για καθυστερήσεις δε µπορεί να υπερβεί 

το δέκα τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος προσαυξηµένου µε τα 
τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης.  

 
3. Για κάθε ηµέρα που αποδεδειγµένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόµιµη αµοιβή είτε η νόµιµη 

ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) µέλος του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου 
του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ. 

 
4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών 2.1, & 2.3. δεν µπορεί να υπερβεί το δέκα 

πέντε (15%) του Συµβατικού Τιµήµατος προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν 
προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης. 

 
5. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη, µετά την επιβολή τους, πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο. 

 
6. Εφ’ όσον, µε βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, εκκρεµεί αίτηση του Αναδόχου για 

χορήγηση παράτασης κάποιας από τις προθεσµίες, η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί να 
αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας µέχρι να εκδοθεί η τελική 
απόφαση από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο 7 
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, την  
Εγγυητική  Επιστολή  αριθµός   .....................  που  εξέδωσε 
....................................... για το  ποσό των .......................... € που αντιστοιχεί στο 
πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατος. Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε σύµφωνα µε τον ν. 
2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

 
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο µετά την 

Οριστική Παραλαβή των εργασιών της Υπηρεσίας . 
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Άρθρο 8 

Αναθεώρηση Τιµών 
 
Οι συµβατικές τιµές δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση και παραµένουν σταθερές σε   
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

 
 
 
 

Άρθρο 9 
Ευθύνη Κοινοπραξίας/Οµίλου 

 
1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας/Οµίλου ενέχονται και  ευθύνονται 

έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο,  το  κάθε  ένα  
χωριστά  για την  εκπλήρωση  των  κάθε φύσης  υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η 
Κοινοπραξία µε την παρούσα Σύµβαση. 

2. Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό  εκπρόσωπο και σε όλη  τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα ελέγχεται από την  Επιχείρηση η  
ουσιαστική συµµετοχή στην Κοινοπραξία  όλων των µελών  αυτής σύµφωνα µε  το 
Κοινοπρακτικό.  
 

 

 
Άρθρο 10 

Εγγυήσεις αναφορικά µε την επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 
 
Καταγράφονται η επωνυµία και ο νόµιµος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον 
ανάδοχο, το αντικείµενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και 
του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις. 

Ο/Οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείµενο της σύµβασης για 
το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριµένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
παράγοντα της παρεχόµενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. υπό την έννοια 
ότι ο προτεινόµενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του αντικαθιστάµενου.  Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονοµικού 
φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύµβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 337 του ν. 4412/2016  και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ∆ΕΗ 
Α.Ε. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του αντικαθιστάµενου αλλά και να αποδείξει τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού όπως έπραξε ο αντικαθιστάµενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της 
σύµβασης. 

Ο/Οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοινού 
µε τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων.  Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση µε το Έργο, η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να 
κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. 
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 Άρθρο 11 
   Τροποποίηση της Σύµβασης 
 

Τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Γενικούς Όρους αυτής 
µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016. 

 
 

Άρθρο 12 
Ισχύς της Σύµβασης 

 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από ............................................ 
 
Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ∆ΟΥ 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, το άλλο Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
 



 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22 104 32 Αθήνα 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 
 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 

 
 
∆.∆ΥΠΠ-1387 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση 4.000 αυλών 
κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 

Άρθρο 1 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Για το υπόψη έργο τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή σχέδια, θα χορηγούνται από το 

Σταθµό στον Ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 2 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι κατά περίπτωση 

εφαρµογής ASME, TRD, VGB, DIΝ, ΑD, MERCKBLATTER και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα 

πρότυπα που ισχύουν σήµερα στην Ελλάδα. 

Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισµούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοση τους, που 

έγινε πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Έργου. 

 

 

Άρθρο 3 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τοµέας Συντήρησης και ο Υποτοµέας Στροβίλων. 

Καθήκοντα Προϊσταµένης Υπηρεσίας  θα ασκεί η ∆ιεύθυνση  του Σταθµού. Η παρακολούθηση και 

εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα γίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία ή όργανο που θα 

ορισθεί από αυτήν. 
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Άρθρο 4 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

Στον Ανάδοχο παρέχονται: 

1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 220 V - 380 V από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας  σηµεία. 

2. Παροχή νερού από τα κοντινότερα προς τη θέση εργασίας σηµεία της εγκατάστασης, σε  πίεση 

και ποσότητα ανάλογα µε τις δυνατότητες του ΑΗΣ. 

3. Παροχή πεπιεσµένου αέρα, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα µε τις δυνατότητες του  ΑΗΣ. 

4. Υπαίθριος χώρος εγκατάστασης  αποθήκης, εργαλείων και γραφείου.  

5. ∆υνατότητα  στο  προσωπικό του Αναδόχου να κάνει χρήση ανελκυστήρων, χώρων υγιεινής και 

εστιατορίου του Σταθµού. 

6. Παροχή αφαλατωµένου νερού για την υδραυλική δοκιµή. 

 

Άρθρο 5 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Υλικά και ανταλλακτικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τη συνηµµένη Τεχνική 

Περιγραφή. ∆εν περιλαµβάνονται τα αναλώσιµα υλικά, (όπως ηλεκτρόδια, σύρµατα συγκόλλησης, 

οξυγόνο, ασετυλίνη, προπάνιο κλπ.) καθώς και εκείνα τα υλικά ή µικροϋλικά, των οποίων η 

προµήθεια ρητά µνηµονεύεται στη συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή, ότι αποτελεί υποχρέωση του. 

Τα προµηθευόµενα από τον Ανάδοχο ηλεκτρόδια θα τυγχάνουν της έγκρισης της Επιχείρησης πριν 

χρησιµοποιηθούν και θα είναι πιστοποιηµένα κατά ΕΝ- 10204-3.1Β 

Οποιοσδήποτε εξοπλισµός ή υλικά, πέραν των προβλεπόµενων παραπάνω, απαιτηθούν για την 

έγκαιρη, έντεχνη, εµπρόθεσµη και ασφαλή εκτέλεση του Έργου, θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 6 
ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΕΗ 

 

Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισµού του Σταθµού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον 

υφίσταται η σχετική δυνατότητα, µε αντίστοιχη χρέωση του Αναδόχου, βάσει του τιµολογίου 

χρέωσης  προς τρίτους  της Επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 7 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων µεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς επίσης και 
οποιοδήποτε άλλο όχηµα χρειασθεί µετά από έγκριση της Επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Όλα τα οχήµατα θα διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες Αρχές και θα είναι 
ασφαλισµένα. Τα οχήµατα του Αναδόχου υπόκεινται στους προβλεπόµενους ελέγχους από το 
προσωπικό της πύλης του Σταθµού. 

2. Ο Εργολάβος/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 Υπεργολάβο, 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 Εργολάβου/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 της ∆ΕΗ.  
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Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το 
προαναφερόµενο σήµα.  

 
 

Άρθρο 8 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της ∆ΕΗ, 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.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 

διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό 
τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου 
ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του 
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων 
κλπ. 

  
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  

(α) να καταβάλλει το 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 της ∆ΕΗ και 

 
(β) να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 

όργανο της ∆ΕΗ, 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 τη διάρκεια ισχύος της, τα έντυπα που 
υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό 
του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, 
µεταξύ των οποίων και του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) που πρέπει να αναρτάται στο χώρο 
εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων αποδοχών του 
προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, απόσπασµα ΑΠ∆ του ΙΚΑ για το 
προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της 
Σύµβασης, αντίγραφα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης εργαζοµένου µετά την οριστική 
ασφαλιστική τακτοποίηση του για το συγκεκριµένο διάστηµα κλπ 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ∆ΕΗ 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. 

 
3.   Η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα 

στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης  του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο  

       ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής   
νοµοθεσίας. 

 
4.  Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 

υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ’ όλη 
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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 αρµόδιου για την παρακολούθηση και 
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου της ∆ΕΗ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον 
προαναφερόµενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, 
απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο της ∆ΕΗ 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 τα έντυπα Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού) για το ως άνω προσωπικό, που έχουν λάβει αριθµό πρωτοκόλλου 
κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆. 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 εργαζόµενους.  
Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/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.   Πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 19 του τεύχους των Γενικών Όρων,  ο Ανάδοχος µε την 
έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να προσκοµίζει στον Εντεταλµένο εκπρόσωπο 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. Ειδικότητα 
δ. Αριθµός Ταυτότητας και ΑΦΜ 
ε. Αριθµός βιβλιαρίου ΙΚΑ 

      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 θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Κεντρική Πύλη του 
Σταθµού στην οποία θα πραγµατοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την είσοδο – έξοδο του 
Προσωπικού του Ανάδοχου. 
Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται κατά την είσοδο και έξοδο του από την Πύλη  του 
Σταθµού να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της κατάστασης, επιδεικνύοντας τα σχετικά 
αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κλπ) στο φύλακα όποτε του ζητηθεί. 

      Ο Ανάδοχος ή ο αντίκλητός του θα προσκοµίζει καθηµερινά στον Εντεταλµένο εκπρόσωπο της 
Επιχείρησης κατάσταση υπογεγραµµένη από αυτόν µε τα ονοµατεπώνυµα του 
προσωπικού που εργάζεται κατά το πρωινό ωράριο.  

     Το προσωπικό που θα εργάζεται απογευµατινές ή νυχτερινές ώρες, θα υπογράφει στην Κεντρική 
Πύλη σε καταστάσεις που µε µέριµνα του Αναδόχου θα υπάρχουν εκεί και στις οποίες θα 
αναγράφονται ο αριθµός του Έργου, τα στοιχεία Αναδόχου και Εκπροσώπου της Επιχείρησης 
καθώς και η ηµεροµηνία. Οι καταστάσεις αυτές µε µέριµνα του Σταθµού θα προσκοµίζονται την 
επόµενη ηµέρα στον Εντεταλµένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης. 

      Το προσωπικό του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια της παραµονής και εργασίας  του στους χώρους  

του Σταθµού της ∆ΕΗ, θα φέρει χρωµατικά οµοιόµορφη  ένδυση εργασίας  µε τον τίτλο του 

Αναδόχου που τους απασχολεί, ευκρινώς τυπωµένο,  µε µεγάλα στοιχεία στην πλάτη του 

ενδύµατος. 

Η απασχόληση  του προσωπικού του Αναδόχου, λόγω της φύσης των έργων του Σταθµού της 

∆ΕΗ, µπορεί να απαιτήσει  υπερωριακή, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε εορτές και αργίες. Σε  

όλες τις  ως άνω περιπτώσεις, όταν προκύπτουν  από τις ανάγκες της παροχής Υπηρεσίας, θα  

εφαρµόζονται απαρέγκλιτα για το υπόψη προσωπικό,  οι διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας 

και των άλλων σχετικών Νόµων.  
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6. Αντίγραφο της ΑΠ∆στην οποία να αναφέρεται κάθε εργαζόµενος του Εργολάβου ή/και 
Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύµβασης για την περίοδο αναφοράς του 
τιµολογίου. 
 

7. Εξαιρουµένης της πρώτης πιστοποίησης, σε κάθε πιστοποίηση,  πριν την πληρωµή του 
Αναδόχου, θα πρέπει να προσκοµίζεται από αυτόν Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν 
καταβληθεί στους εργαζόµενους τα δεδουλευµένα του προηγούµενου της πιστοποίησης µήνα (ή 
διαστήµατος) και  ότι δεν  υπάρχει καµία άλλη αξίωση για οποιαδήποτε χρηµατική καταβολή, 
που απορρέει από εργασία του προσωπικού που αφορά στην υπόψη  παροχή Υπηρεσίας. 
 

8. Ο Ανάδοχος είναι αρµόδιος να διαλέξει όλο το προσωπικό που απαιτείται  για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από την Σύµβαση  και να ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο για 
την παρακολούθηση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εφαρµογή των 
όρων της Σύµβασης. 

 
9. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στους 

οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (φορείς) για το προσωπικό που απασχολεί στις υπόψη 
εργασίες, καθώς και για την πιστή τήρηση και εφαρµογή  των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας περί ασφάλειας του προσωπικού. 

 
10.  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύµφωνα µε το αστικό και ποινικό δίκαιο για όλες τις πράξεις ή και 

παραλείψεις του που τυχόν θα συµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή εξαιτίας αυτού, είτε 
στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό της ∆ΕΗ ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζηµιές ή βλάβες 
που ενδεχοµένως να προξενήσουν σ’ αυτούς. 
 

11.  Σε περίπτωση που µε οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκµηριωµένα στη ∆ΕΗ, ότι ο Ανάδοχος 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στο προσωπικό που 
απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη σύµβασης (και δεδοµένων των επιπτώσεων που έχει στη ∆ΕΗ 
αυτή η εκκρεµότητα), ρητά συµφωνείται στη Σύµβαση ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωµα στην 
∆ΕΗ να δεσµεύσει αντίστοιχο ποσό (και µέχρι του ποσού που οφείλει η ∆ΕΗ στον Ανάδοχο από 
µεταξύ τους συµβάσεις) ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζοµένων από την ίδια. 

 
12. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που 
απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, η ∆ΕΗ 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 
της κείµενης νοµοθεσίας, η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, πέραν των άλλων περιπτώσεων 

που προβλέπονται σε αυτή, να αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων 
της, από τις µελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον 
Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε από τη ∆ΕΗ 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 οικονοµικό φορέα από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε.  Ο 
οικονοµικός Φορέας έχει το δικαίωµα να υποβάλει σχετική ένσταση/προσφυγή, η εκδίκαση της 
οποίας γίνεται από αρµόδιο όργανο της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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Άρθρο 9 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ. 

 

 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για 
την προστασία των εργαζοµένων στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας (Π.∆. 305/96, Π.∆17/96, 
Ν.1396/83 κλπ). 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ∆ΕΗ (σύµφωνα µε τα οποία θα έχει 
µελετήσει εξουσιοδοτηµένος Συντονιστής εκπόνησης των ΣΑΥ ( και ΦΑΥ) θα λάβει ενωρίτερα 
ενυπόγραφα προσωπική γνώση των συνθηκών και κινδύνων των περιοχών όπου θα εκτελεστούν οι 
εργασίες της Σύµβασης. 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου ο Ανάδοχος εργολάβος έχει την ευθύνη για την 
εφαρµογή, παρακολούθηση αναπροσαρµογή και εµπλουτισµό του ΣΑΥ (και ΦΑΥ). 
 
Επίσης θα οριστεί από τον Ανάδοχο και ο Συντονιστής για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
εκτέλεση του έργου, µε αρµοδιότητες και προσόντα που προβλέπει το Π.∆. 305/96, Άρθρο 2 
παράγρ. 9. 
 
Η ∆.Ε.H Α.Ε ως κύριος του έργου ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο εργασίας, οφείλει 
αλλά και διατηρεί το δικαίωµα να επιβλέπει το έργο όχι µόνον ως προς την ορθή εκτέλεση του, 
αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις των Ανάδοχων Εργολάβων στα θέµατα Ασφάλειας και Υγείας, να 
συνεργάζεται µε τους Αναδόχους Εργολάβους για την εφαρµογή τους, να συντονίζει τις 
δραστηριότητες τους για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους και 
να µεριµνά για την αλληλοενηµέρωση τους. (Π.∆17/96, παράγραφος 9.) 
 
Στην περίπτωση µη εφαρµογής των προβλεποµένων µέτρων και µη τήρησης των κανόνων υγείας 
και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο Εργολάβο, όπως αυτά προβλέπονται από τη κείµενη Νοµοθεσία, η 
∆.Ε.H Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλλει τη Σύµβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών 
και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της Σύµβασης. 
 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 
κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει 
όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις 
υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού 
κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 
 

 

 

Άρθρο 10 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

“Ο Συντονιστής για θέµατα Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου θα 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 
του Σταθµού. Στον συντονιστή θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου θα παραδοθούν 
έντυπα (και σε ηλεκτρονική µορφή) µε γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, περιγραφή της 
διαδικασίας λήψης των απαιτούµενων αδειών εργασίας, χρήση του εξοπλισµού εργασίας και των 
µέσων ατοµικής προστασίας, η «Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου του Σταθµού», το 
βιβλίο της ∆ΕΗ «Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας στους Σταθµούς Παραγωγής», κ.α. για την 
ενηµέρωσή του. 
Ο Συντονιστής θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, θα υπογράψει έγγραφο το οποίο θα 
επιβεβαιώνει την ενηµέρωση του από την ∆ΕΗ σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο 
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αυτό θα κοινοποιείται στον επιβλέποντα του έργου και θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου.” 

 

Άρθρο 11 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδίδει ως 

«∆ικαιούχος» και «Αιτών» τις απαιτούµενες  Άδειες Εκτέλεσης Εργασίας, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

από τον Εσωτερικό Κανονισµό Εκδόσεως Αδειών Εργασίας του Σταθµού.  
Μετά την έκδοση κάθε Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας και πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα 
δίνεται αντίγραφο της από τον Ανάδοχο στον Εντεταλµένο Μηχανικό του Έργου 
 
 
 

Άρθρο 12 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ HMEPOΛOΓΙO 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Εντεταλµένο Μηχανικό της Επιχείρησης, όσα 

στατιστικά στοιχεία του έργου του ζητηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει σε καθηµερινή βάση το Ηµερολόγιο Έργου, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι καιρικές συνθήκες, λεπτοµερώς οι εργασίες, το εργασθέν προσωπικό ανά ειδικότητα 

και τα απασχοληθέντα µηχανήµατα. 

Επίσης θα αναφέρονται, αναλυτικά, οι τυχόν εξωσυµβατικές πρόσθετες ή νέες εργασίες για τις 

οποίες έχει προηγηθεί η έγγραφη εντολή του αρµόδιου οργάνου της Επιχείρησης.  

Το ηµερολόγιο θα παραδίδεται καθηµερινά στον Εντεταλµένο Μηχανικό, ο οποίος αυθηµερόν θα το 

ελέγχει και θα το υπογράφει µε τυχόν διορθώσεις ή παρατηρήσεις. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε µηχάνηµα ή  τµήµα  του  Έργου, ο Ανάδοχος θα 
συντάσσει και θα παραδίδει στον εντεταλµένο Μηχανικό της ∆.Ε.Η. αναλυτικό πίνακα επιµέτρησης 
εργασιών επισκευής του Μηχανήµατος. Ο πίνακας θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή και θα 
περιέχει για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα της σύµβασης, το 
αντίστοιχο συµβατικό κόστος και τις ποσότητες των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκτέλεση κάθε εργασίας. Για κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που χρησιµοποιήθηκε θα αναγράφεται ο 
αντίστοιχος κωδικός αριθµός υλικού της ∆.Ε.Η. µε τον οποίο ο ανάδοχος παρέλαβε το υλικό από 
την αποθήκη. Η ακριβής µορφή αυτού του πίνακα θα καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του 
αναδόχου µε τον εντεταλµένο µηχανικό της ∆.Ε.Η.    

 

Άρθρο 13 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡIΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται µε την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης (Πρωτόκολλο 

Πέρατος Εργασιών). 

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 πραγµατοποιηθεί ικανοποιητικά οι προβλεπόµενες στην 

τεχνική περιγραφή δοκιµασίες, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση- Πρωτόκολλο 

Πέρατος Εργασιών- για το χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καµία 

περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου, η οποία 

διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. 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, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία γνωστοποιεί προς τον 

Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και θέτει εύλογη προθεσµία για την 
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αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης- Πρωτόκολλο Πέρατος 

Εργασιών- εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το 

χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 

 

2. Τα δικαιολογητικά που σύµφωνα µε το Άρθρο 31 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν 

την αίτηση του Αναδόχου για τη Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα:  

 

2.1 Η εγκεκριµένη από την Επιχείρηση, Τελική Επιµέτρηση µε αντίγραφο όλων των επί 

µέρους 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 (εφόσον απαιτείται από τη φύση του Έργου). 

 
2.3 ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω καταλόγους 

και  τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Επιχείρηση (εφόσον απαιτείται από τη 
φύση  του Έργου). 

 
2.4 Έκθεση σχετική µε τη λειτουργία του Εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων (εφόσον   

απαιτείται από τη φύση του Έργου). 
  

2.5 Έκθεση για όλες τις δοκιµές που έγιναν επί τόπου µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και 

αποτελέσµατα των δοκιµών (εφόσον απαιτείται από τη φύση του Έργου). 

 

2.6 Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχουν προσφύγει ακόµη  

στη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 

 

 
3.  Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται   στο 

Πρωτόκολλο Πέρατος Εργασιών. 
 

4.  Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) µήνες. 
 

5.  Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων για την ολοκλήρωση της 
σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε 90 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασία Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής, αντίστοιχα. 

 
6.  Πέραν των αναφεροµένων στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων, η Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής και η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής θα συντάξουν τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα 
λαµβάνοντας υπόψη τις πάσης φύσεως (συµβατικές, εµπορικές, τεχνικές κλπ) εκκρεµότητες του 
Έργου αποτυπώνοντας έτσι το πλήρες ιστορικό του έργου από την ηµεροµηνία 
συµβολαιοποίησης του. 

 
7.  Οι προθεσµίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από το 

Αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης είναι 90 µέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο χωρίς 
επιφύλαξη ή από την ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει µε 
επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσµίας των 30 ηµερών. 

 
 

Άρθρο 14 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Πέραν των αναφεροµένων στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων και 
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λοιπών δικαιολογητικών, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
1. Για την πληρωµή των εκτελούµενων εργασιών απαιτείται: 

1.1. Συγκεντρωτικός Λογαριασµός ελεγµένος και υπογεγραµµένος από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία συνοδευόµενος από µηνιαία Πιστοποίηση σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 
Μετά τη λήξη κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει σε έξη (6) 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. Κατ’ αρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες 
που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα  όµως του Έργου που κατά την κρίση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν είναι 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 είναι 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, που διαπιστώθηκαν κατά 
τον έλεγχο, παραγγέλλει  την ανασύνταξη και τη  επανυποβολή της. Στην περίπτωση αυτή 
η ως άνω οριζόµενη προθεσµία αρχίζει από την επανυποβολή της από τον Ανάδοχο. 

1.2.  Τιµολόγιο του Εργολάβου υπέρ της ∆ΕΗ.  
1.3. Φορολογική Ενηµερότητα.  
1.4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα.  
1.5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου, µε την οποία θα 

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

1.6. Αντίγραφο της ΑΠ∆ στην οποία να αναφέρεται κάθε εργαζόµενος του Εργολάβου ή/και 
Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύµβασης για την περίοδο αναφοράς του 
τιµολογίου. 

1.7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των 
αποδοχών των εργαζοµένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Σε περίπτωση 
που η κατάθεση της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο γίνεται µέσω 
e-banking τότε τα σχετικά παραστατικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Αναδόχου 
και επί πλέον πρέπει ο Ανάδοχος να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα αναγραφόµενα 
ποσά αντιστοιχούν µε τα ποσά που µεταφέρθηκαν στους λογαριασµούς των ∆ικαιούχων.   

1.8. 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 ∆ΕΗ.  

 
Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασµού από την Προϊσταµένη 
Υπηρεσία και την προσκόµιση του θεωρηµένου Τιµολογίου  και των λοιπών δικαιολογητικών, η 
Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωµή του λογαριασµού σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα και µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων. Αν 
όµως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόµιση των 
δικαιολογητικών αυτών η υπόψη προθεσµία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών 
αυτών. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, δασµούς, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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Ειδικότερα µεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, πλην του 
ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τη ∆ΕΗ Α.Ε, θα συµπεριλαµβάνεται και η κράτηση 0,06% (ά. 
350 § 3 ν. 4412/2016 ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της σύµβασης. 
∆εν περιλαµβάνουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, 
ο οποίος βαρύνει τη ∆ΕΗ Α.Ε.  
 

 

 

 

 

 
Άρθρο 15 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 8 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, µερικώς ή ολικώς στην 
εκτέλεση των εκ της παρούσης σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε 
προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ∆ΕΗ. 
 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Επιχείρηση, η 
µεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της 
Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση µπορεί να καθορίζει την έκταση και 
τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 

 

 Άρθρο 16 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

1. Για την εκτέλεση του Έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές 

εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες, τις παρακάτω 

ασφαλίσεις: 

    1.1 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου. 

Στο ασφαλιστήριο αυτό δεν θα περιλαµβάνονται ασφαλιστική κάλυψη από λανθασµένη  µελέτη 

καθώς και από ελαττωµατικά υλικά. . 

1.2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων. 

Από την ασφάλιση αυτή διαγράφονται οι λέξεις «ή αποθετικές» από την παράγραφο 3.3.3γ. 

1.3 Ασφάλιση µεταφοράς. 

1.4 Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου κλπ. του Αναδόχου. 

1.5 Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου. 

1.6 Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, σε όσες περιπτώσεις 

κριθεί αναγκαίο από τη ∆ΕΗ. 

1.7 Ασφάλιση  έναντι  κινδύνων  από  τυχαία  περιστατικά  και  ανωτέρα  βία. 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάθε µία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα συντάσσονται στην 

Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα καθοριζόµενα στο 

τεύχος «Ασφαλίσεις» πλην των προαναφερθεισών µεταβολών και εξαιρέσεων. 
 
 

Άρθρο 17 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 43 των Γενικών Όρων της Σύµβασης ισχύουν και τα 
ακόλουθα: 
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1.  Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας 
σύµβασης, ρητά συνοµολογουµένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η ∆ΕΗ θα καταγγέλλει τη 
σύµβαση τηρουµένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων και προθεσµιών του άρθρου 43 των 
Γενικών Όρων της Σύµβασης.  

 2. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στα άρθρα 8 & 9 του παρόντος 
τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύµβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 18 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004. Σκοπός του είναι η ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η συµµετοχή  όλου του προσωπικού του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου αλλά 
και του προσωπικού των εργολάβων, στην υποστήριξη του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης, είναι ουσιαστική για την επιτυχία του.   
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό των Εργολάβων που 
θα εργαστεί στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου : 
Συµµόρφωση µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
Συµµόρφωση µε οδηγίες του ΑΗΣ που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα. 
Ύπαρξη (εφόσον είναι αναγκαίο) των απαιτούµενων από τη νοµοθεσία αδειών ή πιστοποιητικών 
(π.χ. διαχείρισης  επικίνδυνων  υλικών) και παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από τον 
ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου ή τις Αρχές.  
Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευµένου και έµπειρου προσωπικού. 
Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (πχ ενέργεια, νερό). 
Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προς το περιβάλλον.  
Εξασφάλιση άδειας από τον Τεχνικό Ασφάλειας του ΑΗΣ για τη χρήση επικίνδυνων υλικών, στην 
περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτως αναγκαία. 
∆ιατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους. 
Εκτέλεση εργασιών µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. 
∆ιαβροχή χώρων εργασίας, όπου υπάρχει σκόνη. 
Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τις εργασίες και τοποθέτησή τους στους ειδικούς 
κάδους.   
∆ιαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύµφωνα µε τη σύµβαση, 
σε συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
∆ιάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων του σταθµού, αφού 
προηγουµένως έχουν καταστεί µη επικίνδυνα από εσάς. 
Συγκέντρωση χρησιµοποιηµένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και παράδοσή τους στον 
Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων του ΑΗΣ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
διάθεση στο έδαφος ή στις αποχετεύσεις του ΑΗΣ. 
Άµεση ενηµέρωση του  Εντεταλµένου Μηχανικού και  του  Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
της ∆ΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήµατος. Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα θα 
πρέπει να αναφέρονται. 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον εργολάβο 
περιβαλλοντικού ατυχήµατος. 
Ο Εργολάβος θα παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ∆ΕΗ ενυπόγραφα 
αναλυτικό  σχετικό κείµενο, το οποίο  θα προσκοµίσει  στον  Εντεταλµένο  Μηχανικό,  ως  
αναγκαία  προϋπόθεση  για  να  προχωρήσει  η  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης . 
 
Τέλος, 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 κλπ.). 
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Άρθρο 19 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ – ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Μετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο Ανάδοχος 
/Εργολάβος αναφέρει στη ∆ΕΗ Α.Ε. την επωνυµία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νοµικούς 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και 
υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Ο Ανάδοχος / Εργολάβος 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ∆ΕΗ Α.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης καθώς και τις ως άνω υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά µε τυχόν νέους 
υπεργολάβους τους οποίους ο ανάδοχος/ εργολάβος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα 
και υπηρεσίες. 

 
 
 
 

 
Άρθρο 20 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

Εάν κατά την διάρκεια της περιόδου που αρχίζει µε θέση σε λειτουργία του κύριου συµπυκνωτή  και 
τελειώνει µε τη λήξη του χρόνου εγγύησης,  διαπιστωθούν  κακοτεχνίες που επηρεάζουν την 
λειτουργία τους συµπυκνωτή ή/και σηµειωθεί µερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας του από 
σφάλµα του Αναδόχου ή ελαττώµατα των υλικών που ενσωµάτωσε, ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη 
της ∆ΕΗ για όλες τις υποχρεώσεις του απορρέουν από τη Σύµβαση, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση 
αποκατάστασης του σφάλµατος ή του ελαττώµατος εξαιτίας της αστοχίας χωρίς οποιαδήποτε αµοιβή 
και σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει 
για αστοχίες που δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενοι έλεγχοι στη συγκεκριµένη θέση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθίσταται στον τόπο των εργασιών, για την αποκατάσταση των ως 
άνω κακοτεχνιών το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από την ειδοποίησή του (µέσω telefax ή 
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Άρθρο 1 : Ορολογία - Ορισµοί 
Άρθρο 2 : Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθµά  
Άρθρο 3 : Σχέδια και οδηγίες 
Άρθρο 4 : Μελέτες 
 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
Άρθρο 5 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 
Άρθρο 6 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 
 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
Άρθρο 7 : Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους 
Άρθρο 8 : Υποκατάσταση, υποπροµήθειες και υπεργολαβίες 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Άρθρο 14 : Προσωπικό του Αναδόχου 
Άρθρο 15 : Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές 
 
 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 16 : Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 17 : Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισµός της περιοχής Παροχής των 

Υπηρεσιών 
Άρθρο 18 : Μηχανήµατα, εργαλεία και υλικά 
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ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Άρθρο 19 : Ευθύνες του Αναδόχου 
Άρθρο 20 : Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 
Άρθρο 21 : ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 
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Άρθρο 23 : Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών 
Άρθρο 24 : Προθεσµίες 
Άρθρο 25 : Μεταβολές κατά την εκτέλεση των Εργασιών 
Άρθρο 26 : Έλεγχος των Εργασιών 
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Άρθρο 29 : Στατιστικά και λοιπά στοιχεία των Εργασιών - Ηµερολόγιο 
Άρθρο 30 : Ελαττώµατα των Παρεχόµενων Υπηρεσιών 
 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Άρθρο 31 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των Εργασιών 
Άρθρο 32 : Ευθύνη λειτουργίας του επισκευασθέντος εξοπλισµού 
 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 33 : Συµβατικό τίµηµα - Αναθεώρηση 
Άρθρο 34 : Τρόπος πληρωµής - συµψηφισµός απαιτήσεων-Εκκαθάριση Λογαριασµών 
Άρθρο 35 : Επιµέρους αναλυτικοί λογαριασµοί 
Άρθρο 36 : Αυξοµειώσεις Προϋπολογισµού 
Άρθρο 37 : Φόροι, δασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 38 : Ασφαλίσεις 
 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 
Άρθρο 39 : Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 
Άρθρο 40 : Ανωτέρα Βία 
Άρθρο 41 : Ποινικές Ρήτρες 
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Άρθρο 43 : Καταγγελία της Σύµβασης 
Άρθρο 44 : ∆ωσιδικία - ∆ίκαιο της Σύµβασης 
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Άρθρο 1 

Ορολογία - Ορισµοί 
 
Κατά την ερµηνεία της Σύµβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 
Σύµβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 
- Επιχείρηση : η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε.). 
 
- Ανάδοχος : είναι το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε µε Σύµβαση η 
Παροχή Υπηρεσιών. 
 
- Σύµβαση : είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου για την 
Παροχή Υπηρεσιών. Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν συµπληρώµατα 
της Σύµβασης. 
 
- Συµβαλλόµενοι : είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 
 
- Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. που είναι αρµόδια 
για την παρακολούθηση  και τον έλεγχο των Παρεχόµενων Υπηρεσιών. 
 
- Προϊσταµένη Υπηρεσία : είναι Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. που προίσταται της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
- Παροχή Υπηρεσιών ή εκτέλεση Εργασιών: είναι το αντικείµενο της Σύµβασης, όπως 
αυτό προσδιορίζεται στο Συµφωνητικό. 
 
- Μηχάνηµα Εργασιών : είναι µηχάνηµα σταθερό ή µετακινούµενο (π.χ. αναµικτήρες 
σκυροδέµατος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών κ.λ.π.), που χρησιµοποιείται 
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των Εργασιών. 
 
- Ελαττώµατα : είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήµιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από τα 
οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη προβλεποµένων από τη Σύµβαση ιδιοτήτων των 
Παρεχόµενων Υπηρεσιών ή µέρους αυτών από όσα έχουν συµφωνηθεί µε τη Σύµβαση, 
τα σφάλµατα ή και οι εσφαλµένοι υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε 
ατέλεια των Παρεχόµενων Υπηρεσιών όπως αυτά νοούνται σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς 
τις Παρεχόµενες Υπηρεσιες και οποιαδήποτε νοµικά ελαττώµατα. 
Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωµα. 

 
Άρθρο 2 

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθµά. 
 
1. Η επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύµβασης µπορεί, κατά 
την κρίση της ∆ΕΗ Α.Ε., να είναι συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 
 
2. Η µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθµης λειτουργίας της Σύµβασης, µπορεί η 
αλληλογραφία να γίνεται απευθείας µεταξύ Αναδόχου και των αρµοδίων Υπηρεσιών της 
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Επιχείρησης, µε την προϋπόθεση όµως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 
µπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
ακολουθεί και το επίσηµο ελληνικό κείµενο. 
 
3. Λέξεις ή φράσεις που σηµειώνονται στα συντασσόµενα από τον Ανάδοχο σχέδια, 
πίνακες, πινακίδες ή διαγράµµατα καθώς και υποβαλλόµενα τεχνικά έντυπα µπορεί να 
είναι συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 
κείµενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή 
συντήρησης που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα ζητήσει, κατά εύλογη 
κρίση, η Επιχείρηση. 
 
5. Σε όλες τις µελέτες, µετρήσεις, υπολογισµούς κ.λ.π., θα χρησιµοποιείται το ∆ιεθνές 
∆εκαδικό Σύστηµα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 
 
6. Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η 
αλληλογραφία, µπορεί να γίνουν µε τηλετύπηµα ή fax. Η ηµεροµηνία του τηλετυπήµατος 
ή του fax θα θεωρείται ως η ηµεροµηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 
 
 

Άρθρο 3 
Σχέδια και Οδηγίες 

 
1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύµβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σ' αυτή. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη µε τα 
σχέδια και τις προδιαγραφές. 
 
2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο µε όλα τα σχέδια που 
είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να 
χρησιµοποιεί σχέδια εάν δεν είναι υπογεγραµµένα από αρµόδιο όργανο της 
Επιχείρησης και δεν είναι σφραγισµένα µε τη σφραγίδα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
 
Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν µπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των Παρεχόµενων Υπηρεσιών, εκτός από την περίπτωση 
κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγµένα απαραίτητο για την Παροχή 
των Υπηρεσιών και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες, πριν από την ηµέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο 
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Παροχής των Υπηρεσιών και δεν του παραδόθηκε 
εγκαίρως. 
 
3. Η Επιχείρηση δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 
εγκεκριµένα και σφραγισµένα µε την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια ή 
να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τα 
τροποποιηµένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, 
εκτός από τη πληρωµή του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει µε βάση τα 
εγκεκριµένα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σχέδια που του είχαν δοθεί. 
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4. Κατά την πρόοδο της Παροχής των Υπηρεσιών, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει 
στον Ανάδοχο όσα τυχόν συµπληρωµατικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία µε 
σκοπό την πλήρη και αρµόζουσα εκτέλεση των εργασιών και ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται επακριβώς µε τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες. 
 
5. Οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δε 
φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των αριθµών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο 
Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αµέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι 
υποχρεωµένη να αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 
 
6. Για κάθε λεπτοµέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή τα Συµβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, και 
οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συµµορφώνεται απόλυτα µε αυτές. 
 
7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί µε οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόµενα σχέδια, 
προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, οφείλει 
να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, τη διαφωνία του αυτή και να εκθέτει 
ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 
Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιχείρηση επιµένει εγγράφως στην 
εφαρµογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, 
κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση µε την 
απόφαση της Επιχείρησης, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να 
συµµορφωθεί µε αυτή και να την εφαρµόσει επακριβώς και επιµελώς. 
 
8. Ο Ανάδοχος φέρει ακεραία την ευθύνη και θα επιβαρύνεται µε όλες τις σχετικές 
δαπάνες σε περίπτωση που εφαρµόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση 
της Επιχείρησης. 
 
9. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση µελέτες και 
σχέδια αφορώντα στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 13 και  16 των Γενικών Όρων. 
 
 

Aρθρο 4 
Μελέτες 

 
Η Παροχή Υπηρεσιών θα γίνει µε βάση τη µελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωµένη από 
την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
 

Άρθρο 5 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Παρεχοµένων Υπηρεσιών ασκούνται από την 
Επιχείρηση, µέσω της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. 
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Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Παρεχοµένων Υπηρεσιών και της ποσότητας των 
εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
 
Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δε µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
2. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της 
Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή 
θα ορισθούν από την Επιχείρηση, µε έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, µέσα σε τριάντα 
(30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
 
3. Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, 
δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άµεσους 
βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλµένοι Μηχανικοί" της 
Επιχείρησης. 
Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες των Εντεταλµένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της 
Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλµένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 
 
4. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί, µε έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς 
τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα 
εξουσιοδοτηµένα από την Επιχείρηση, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και 
ελέγχους σε σχέση µε τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες. 
 
5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Εργασιών από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα 
της Επιχείρησης µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο Παροχής των Υπηρεσιών και 
σε όλους τους χώρους που εκτελούνται τµήµατα των Εργασιών και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων 
αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν εκτελούνται τµήµατα των Εργασιών και γενικά σε 
όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 
 
6. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την 
εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, δε φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στις 
εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των Εργασιών από τον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 6 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τoν 
κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί 
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σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ 
ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως 
θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι 
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που 
διαµένει στην Ελλάδα. 
 
2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης, είναι υποχρεωµένος 
µε δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα επανδρωµένο Γραφείο, το 
οποίο θα διατηρήσει καθ'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των Εργασιών και τουλάχιστον 
µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση 
Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους 
Ειδικούς Όρους. 
 
3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται µηχανικός µε επαρκή πείρα σε εργασίες 
παρόµοιες µε αυτές της Σύµβασης, ο οποίος θα ονοµάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός του 
Αναδόχου" και θα είναι ο µόνος και αποκλειστικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στα 
πλαίσια της Σύµβασης. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόµον ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τη Νοµοθεσία, να βρίσκεται στο 
Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως τεχνικός 
εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ 
µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά νόµο Αστυνοµικές και λοιπές 
Αρχές το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα 
Μηχανικού του. 
 
4. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουµένης αντικατάστασης, 
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της 
Επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του µε άλλο 
µηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν 
την αποχώρηση του προηγούµενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 
 
5. Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για 
την επίβλεψη των Εργασιών, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε 
ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 
υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται εξαιτίας του 
σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 
 
6. Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόµατα των  µελών του 
προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να παραλαµβάνουν 
αντ'αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. 
 
7. Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόµενοι µε τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, 
Υποπροµηθευτές, κλπ., σε όλες τις κατά τη Σύµβαση τυχόν σχέσεις τους µε την 
Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και µόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος 
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υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συµβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά 
συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η 
αλληλογραφία θα περιορίζονται µεταξύ της Επιχείρησης και του Ανάδοχου. 
 
 

Άρθρο 7 
Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους 

 
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι, στην περιοχή Παροχής των 
Υπηρεσιών ή σε γειτονικούς µε αυτή χώρους, µπορεί να εκτελούνται από την 
Επιχείρηση ή άλλους Aναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση µε τις εργασίες που 
εκτελεί ο ίδιος. 
 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να µην εµποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται 
αρµονικά µε την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της ή τους Aναδόχους της, να τους 
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές 
οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόµενες συµφωνίες του Αναδόχου µε τους άλλους 
Aναδόχους πρέπει προηγουµένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Επιχείρησης, η 
οποία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει τις συµφωνίες αυτές, στην περίπτωση που 
αντίκεινται στη Σύµβαση ή εµποδίζουν την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των Εργασιών. 
 
4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Aναδόχων θα 
διευθετείται, µε τη µεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε σκοπό την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και, σε περίπτωση που διαφωνεί, µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµά του, χωρίς η 
άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση των Εργασιών. 
 
5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρον έναντι της Επιχείρησης, σε 
περίπτωση ζηµιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή µαζί µε άλλους 
Αναδόχους και Υπεργολάβους. 
 
 
 

Άρθρο 8 
Υποκατάσταση, υποπροµήθειες και υπεργολαβίες. 

 
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό, στην εκτέλεση της Σύµβασης, ή οποιουδήποτε 
µέρους της, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θα συγχωνευθεί µε άλλη εταιρία ή 
θα απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη 
Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της 
Επιχείρησης, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του 
γεγονότος. 
Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από µέρους όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών Συµπλήρωµα της Σύµβασης και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικές Επιστολές της Σύµβασης. 
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 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση µέλη 
Κοινοπραξίας, τα εναποµείναν τα µέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση 
Σύµβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων 
υπό αναγκαστική διαχείριση µελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
2. Ως Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν 
αναλάβει από τον Ανάδοχο την παροχή τµήµατος των υπηρεσιών, µε έγγραφη 
Σύµβαση. 
 
3. Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή µερικά, 
του Αναδόχου ή της Παροχής µέρους των Υπηρεσιών µε Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 
πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, των Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, 
ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και 
παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος της διζήσεως. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά, µε τους Υπεργολάβους ή Υποκαταστάτες, πρέπει 
επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συµβάσεις υπεργολαβίας ή υποκαταστάσης που 
συνάπτει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι 
διατάξεις των εν λόγω υπεργολαβικών Συµβάσεων είναι απολύτως σύµφωνοι µε τους 
όρους και τις διατάξεις της Σύµβασης που έχει συνάψει µε την Επιχείρηση για την 
εκτέλεση των Εργασιών. Επίσης στις εν λόγω Συµβάσεις των Υπεργολάβων και 
Υποπροµηθευτών µε τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες και 
Υπεργολάβοι, κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και 
από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον µαζί µε τον Ανάδοχο, έναντι της Επιχείρησης 
για το αντικείµενο της αντίστοιχης υπεργολαβίας ή υποκατάστασης. 
 
4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υποπροµηθευτές και Υπεργολάβους 
του µε δική του ευθύνη και µε τις εξής προϋποθέσεις : 
 
α. Οι υποψήφιοι Υποπροµηθευτές και Υπεργολάβοι θα είναι έµπειροι και αξιόπιστοι 
Οίκοι. 
 
β. Η επιλογή κάποιου Υποπροµηθευτή ή Υπεργολάβου για κύρια τµήµατα των 
Εργασιών θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η έγκριση αυτή θα αφορά µόνο 
στην από τεχνικής πλευράς εµπειρία και αξιοπιστία τους.  Τα κύρια τµήµατα των 
Εργασιών, για τα οποία η Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υποπροµηθευτών ή 
Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εµπειρίας 
και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να αντικαταστήσει κάποιον εγκεκριµένο 
Υποπροµηθευτή ή Υπεργολάβο του, θα µπορεί να το κάνει µόνο µε τη συγκατάθεση της 
Επιχείρησης. 
 
5. Η παραπάνω  διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι 
και Υποπροµηθευτές αναφέρονται στη Σύµβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν 
ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση πάντως που ο 
Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους 
Υποπροµηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε 
την παραπάνω παράγρ. 4γ. 
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6. Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριµένους από την 
Επιχείρηση Υπεργολάβους ή Υποπροµηθευτές και που αφορά σε κύρια τµήµατα που 
απαιτούνται για την κατασκευή ή εγκατάσταση του Εξοπλισµού, πρέπει να 
αποστέλλεται και στην Επιχείρηση, ταυτόχρονα µε την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο 
στη γλώσσα έκδοσής της και σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. 
Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 
 
α. Η ηµεροµηνία της παραγγελίας 
β. Ο αριθµός της παραγγελίας 
γ. Το όνοµα του κατασκευαστή 
δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού 
ε. Η χώρα προέλευσης 
στ. Η κατ' εκτίµηση ηµεροµηνία αποστολής 
 
Με αίτηµα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόµοια αντίτυπα 
παραγγελιών και για µη κύρια τµήµατα του Εξοπλισµού. Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν 
αιτήσεως της Επιχείρησης, θα µεταφράζει, µε δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα 
οποιαδήποτε τµήµατα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
7. Ο Ανάδοχος, ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που αφορούν 
στον Εξοπλισµό και απευθύνονται προς τους Υποπροµηθευτές οι οποίοι και τις 
εκτελούν στο όνοµα και για λογαριασµό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 
Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείµενό τους αφορά στις 
υπό εκτέλεση Εργασίες της Επιχείρησης. 
 
 

Άρθρο 9 
Εκχώρηση 

 
1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Επιχείρηση, η 
µεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά 
της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
2. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις 
προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
 
 

Άρθρο 10 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή Παροχής των Υπηρεσιών και 
έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της 
ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενηµερώθηκε για τις απαιτούµενες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισµού, τη θέση και καταλληλότητα των 
υλικών κατασκευής, τα µέσα προσπέλασης στην τοποθεσία εκτέλεσης των Εργασιών, 
τις τοπικές εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που µπορούν να 
επιδράσουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 
 
2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συµβατικές τιµές είναι αποτέλεσµα δικών του 
υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και 
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κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που η µελέτη εκτέλεσης των Εργασιών εκπονείται από τον Ανάδοχο, 
αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Παρεχοµένων Υπηρεσιών. 
 
3. Στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 
παρατηρήσεις, που ενδεχοµένως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκονται στη διάθεση του 
Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο, πλην όµως δεν υπάρχει καµία ρητή ή 
υπονοούµενη εγγύηση της Επιχείρησης για οποιαδήποτε ερµηνεία τους. 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχηµάτισε δική του γνώµη, µε 
επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και µε άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι 
έδωσε δική του ερµηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαµβάνει ρητά 
και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
 
4. Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετης αµοιβής 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης των Εργασιών, πλην των ρητά 
αναφεροµένων στη Σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 11 
Εξασφάλιση χώρων 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν 
διέθεσε η Επιχείρηση, να εξασφαλίσει µε δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα που 
θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
2. Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυνθεί σε καµία περίπτωση µε οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε 
θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά µε τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση 
χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 

Άρθρο 12 
ΚΕΝΟ 

 
Άρθρο 13 

ΚΕΝΟ 
 

Άρθρο 14 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, µε δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 
προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν 
από τη Σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού 
∆ικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που 
σχετίζoνται µε τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες. 
 
2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των Εργασιών ασχέτως 
ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και 
τους σχετικούς Κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση 
των Εργασιών. 
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3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, µε την εγκατάστασή του στο 
εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθµός, ειδικότητα) καθώς 
και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό. 
Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αυξοµείωση του αριθµού του προσωπικού του καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 
 
4. O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, 45 ηµέρες πριν από την άφιξη 
αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται 
η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται 
στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύµβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται 
αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τις αρµόδιες Ελληνικές 
Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κλπ. 
Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
5. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, 
την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού) 
που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του 
µε δικές του δαπάνες και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στις Παρεχόµενες 
Υπηρεσίες χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 
 
6. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται από το εργοτάξιο ένα µέλος του 
προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο Ανάδοχος δε  δύναται 
να επικαλεσθεί την αποµάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση των 
Εργασιών ή οποιουδήποτε τµήµατός του. 
 
7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το 
προσωπικό των υποπροµηθευτών και των υπεργολάβων του. 
 
 

Άρθρο 15 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 
1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τους Νόµους του 
Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Επιχείρησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, 
υποχρεούται όµως να τηρεί όλους τους Νόµους και Κανονισµούς που αφορούν σε 
τέτοιες εργασίες. 
 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
γραπτά,  πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 
νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 
 
3. Αν ο Ανάδοχος δε µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρµόδιες Αρχές για 
υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των 
προθεσµιών εκτέλεσης των Εργασιών. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης περισσότερου προσωπικού, 
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αλλά δε µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες 
Αρχές. 
 
4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού 
του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν την καλή 
τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
5. Εάν για την ασφάλεια των Εργασιών ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 
Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα των Εργασιών ή την τήρηση των συµβατικών 
προθεσµιών ή εξαιτίας άλλων περιορισµών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι 
(∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ήµοι και Κοινότητες, σηµαντικοί Καταναλωτές κλπ.) είναι 
αναγκαία, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η 
εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά 
από σχετική εντολή, να την πραγµατοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
 

Άρθρο 16 
Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί και 
διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών και που θα χρησιµοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, 
αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κλπ., όσο και για διαµονή του προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους όρους 
υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιµο, πυροσβεστικές 
συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 
2. Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούµενους 
σκοπούς, θα κατασκευάζονται µε βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα 
εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δε µειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου 
σχετικά µε την κατασκευή όλων των κτισµάτων και τη χρησιµοποίηση των 
εγκαταστάσεων αυτών. 
 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες, να µεριµνά, µε δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων οικοδοµικών και 
άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων. 
 
4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφεροµένων 
εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τους 
Νόµους και Κανονισµούς ασφάλειας, υγιεινής και δηµόσιας τάξης. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκδίδει κανονισµούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και να 
παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή τους. 
 
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 
υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην Παροχή των Υπηρεσιών. Για το 
σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του 
Αναδόχου, τους καταυλισµούς και σ'άλλες τέτοιες θέσεις µέσα στην περιοχή εκτέλεσης 
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των Εργασιών ή κοντά σ'αυτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 
πυροσβεστικές συσκευές, µέσα ή κοντά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει 
χηµικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. 
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και τις λοιπές ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς  αυτό να µειώνει 
κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
7. Ο Ανάδοχος είναι ακόµη υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστηµα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους 
χώρους εκτέλεσης των Εργασιών. 
Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου µέσα στα 
γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σ' οποιοδήποτε άλλο σηµείο 
του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 
Το τηλεφωνικό σύστηµα του Αναδόχου θα συνδέεται µε το τηλεφωνικό σύστηµα της 
Επιχείρησης είτε µέσω των υπηρεσιακών γραµµών που υπάρχουν, είτε µέσω 
ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 
Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγµή και στους 
υπαλλήλους της Επιχείρησης για τις ανάγκες της Παροχής των Υπηρεσιών. 
 
8. Ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση των Εργασιών είναι δυνατό µε τους Ειδικούς 
Όρους να αυξηθούν ή µειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης για τις Εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 17 
Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισµός της περιοχής Παροχής των Υπηρεσιών 

 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και µετά την αποπεράτωσή τους 
και µέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση 
της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και µε κατάλληλο 
τρόπο αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε 
τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι ∆ηµόσιες Αρχές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί µόνιµο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα φροντίζει 
για την καθαριότητα. 
 
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών, ο Ανάδοχος µε δαπάνες του θα µεριµνά 
για την απαιτούµενη διακίνηση των µηχανηµάτων, των ανταλλακτικών, χρησίµων 
υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κλπ., καθώς επίσης και για τη µεταφορά, 
ταξινόµηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση. 
Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιχείρησης. 
 
3. Aµέσως µετά την αποπεράτωση των Εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, να 
αποµακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισµό του Εργοταξίου. 
Είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποκοµίσει από το Εργοτάξιο τα µηχανήµατα, τα υλικά 
και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίµµατα, που 
προέρχονται από την εκτέλεση των Εργασιών. 
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4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκοµιδή και εκκαθάριση µε ευθύνη, 
φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας . 
Αν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα, αφού περάσει άπρακτη η 
λογική προθεσµία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για 
λογαριασµό του, µε δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκοµιδής και 
εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 
 
5. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να 
περιέλθουν, ολικά ή µερικά, στην κυριότητά της µετά την αποπεράτωση των Εργασιών 
τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 13 και 
16 των Γενικών Όρων, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για 
κατεδάφιση και αποκοµιδή δε θα ισχύουν. 
Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε 
άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση, εκτός από την πληρωµή της αξίας εκποίησης των υλικών, 
του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων, αφαιρουµένων των δαπανών περισυλλογής, που 
έχουν ενσωµατωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε 
διαφορετική περίπτωση, θα αποκόµιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζηµίωσης θα 
καθοριστεί µεταξύ Επιχείρησης και Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 18 
Μηχανήµατα, εργαλεία και υλικά 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 
προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εργαλείων, 
υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση των Εργασιών. 
Τα υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώµατα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιµοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στις 
Εργασίες, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για τις Εργασίες και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση 
έχει το δικαίωµα να κάνει οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισµών που ισχύουν, δειγµατοληψίες ή/και 
δοκιµές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιµών αυτών θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 
 
2. Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 
οποιουδήποτε µηχανήµατος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λ.π., εφόσον 
θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως µη ασφαλή. 
 
3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αποµακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 
οποιοδήποτε µηχάνηµα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που έχει 
προσκοµιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα 
µηχανήµατά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για 
την εκτέλεση των Εργασιών και το προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να 
προσκοµίζει για κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανό, αναβατόριο κλπ) που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των Εργασιών, πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, 
πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσηµο Οργανισµό Ασφάλειας 
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και µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το µηχάνηµα έχει υποβληθεί σε δοκιµές ασφαλείας 
που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισµούς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα ανανεώνει 
κάθε χρόνο. 
Η προσκόµιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή 
λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών. 
 

Άρθρο 19 
Ευθύνες του Αναδόχου 

 
1. O Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη 
προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, εκτέλεση οποιουδήποτε 
τµήµατος καθώς και του συνόλου των Εργασιών. 
O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συµµορφώνονται αυστηρά προς 
τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και 
Αστυνοµικές διατάξεις (περιλαµβανοµένων και των σχετικών µε την προστασία του 
περιβάλλοντος διατάξεων), έγγραφες διαταγές από ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές ή άλλες Αρχές, 
που θα αναφέρονται σε νόµιµες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον 
Ανάδοχο, καθώς και προς τους Κανονισµούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της 
Επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων των Κανονισµών Ασφαλείας της Επιχείρησης). 
Επίσης πρέπει να : 
 
α. παρέχουν τις Υπηρεσίες υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 
απασχολούµενο σ΄αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 
 
β. εκδίδουν µε µέριµνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους 
παραπάνω Νόµους και ∆ιατάγµατα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
γ. αναφέρουν αµέσως στην Επιχείρηση και τις Αρµόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα, σε περίπτωση ατυχήµατος σε οποιοδήποτε άτοµο ή ζηµίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Επιχείρησης). 
 
δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια κατά την εκτέλεση των 
Εργασιών. 
 
ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, 
σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. 
 
2. Ειδικότερα και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή των Εργασιών: 
 
 
2. 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος των 
Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων. 
 
2. 2. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 
 
α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού 
του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζηµίες γενικά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και θάνατος 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
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β. έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζηµίες ή άµεσες θετικές δαπάνες που θα 
υποστεί λόγω µη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων ή 
που απορρέουν από ελαττώµατα Παρασχεθεισών Υπηρεσιών ή ακόµη και από την 
εκτέλεση των Εργασιών σύµφωνα µε τη Σύµβαση, καθώς και από περιστατικά που 
συµβαίνουν κατά την εκτέλεση. 
 
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έµµεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες 
ενέργειας. 
 
3. Aπό την ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής των Εργασιών και µέχρι την 
Οριστική Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις 
της προηγούµενης παραγράφου 2, αλλά µόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον 
ίδιο ή στους εκπροσώπους του και υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώµατα των 
Παρασχεθεισών Υπηρεσιών. 
 
4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, µε την απαιτούµενη επέκταση του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του, να µην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καµία 
περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή να µη θεωρήσει την Επιχείρηση ή τους 
συµβούλους της ή τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε 
ζηµία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισµού ή Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, 
καθώς επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην εγείρει αγωγή στην περίπτωση 
ζηµιών ιδίου ή τρίτων, καθώς και για σωµατική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε 
προσώπου, που θα συµβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 
 
5. Τέλος για κάθε µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και 
αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύµβαση, είτε αστική είτε 
ποινική, έναντι της Επιχείρησης και κάθε τρίτου. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε δαπάνες του την υπεράσπιση της 
Επιχείρησης σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και µήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε 
κατά της Επιχείρησης ή/και του προσωπικού της, για λόγους που έχουν σχέση µε τη 
Σύµβαση. 
 
6. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζηµίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, σε καµιά περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συµβατικού Τιµήµατος 
προσαυξηµένο µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συµπληρωµάτων 
της Σύµβασης καθώς και µε τις αναθεωρήσεις τους. 
 
 

Άρθρο 20 
Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 
1. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε 
δικαιώµατά της, που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε τον έλεγχο των 
Εργασιών ή τµήµατός τους, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε 
έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωµα ή η παροχή 
έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που 
απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 
695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του. 
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Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 
388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωµάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε 
άλλο Νόµο, διάταξη κλπ που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο µέλλον και αφορούν σε 
αναθεώρηση ή/και αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος, έναντι του οποίου αυτός 
ανέλαβε την εκτέλεση των Εργασιών και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 
µεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση, δοθέντος ότι τον 
κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως 
ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. 
 
 

Άρθρο 21 
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 

 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτές 
του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούµενα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την 
κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωµα χρησιµοποίησης του 
Εξοπλισµού ή µέρους αυτού, ώστε να µπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του, να αναλαµβάνει την υπεράσπιση της 
Επιχείρησης εναντίον κάθε αγωγής κατ'αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισµό ότι οι 
Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην Επιχείρηση, µε βάση τη Σύµβαση, ή οποιοδήποτε 
τµήµα ή είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που πηγάζει από 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου. 
Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί αµέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια 
αγωγή και να παρέχει σ'αυτόν την απαιτούµενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες 
πληροφορίες και συνδροµή για την, µε δαπάνες του, υπεράσπιση της Επιχείρησης. 
 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε 
αποζηµίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Επιχείρηση ως 
συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 
 
4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 
τελεσίδικα ότι  οι Εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ή οποιοδήποτε τµήµα ή είδος 
τους ή οποιαδήποτε χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που πηγάζει από 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει 
αµέσως και µε δαπάνες του : 
 
α. να εξασφαλίσει για την Επιχείρηση το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τέτοιες Υπηρεσίες, ή 
 
β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου 
δικαιώµατος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, είτε µε άλλα είδη που δε 
συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να µη συνιστούν τέτοια 
προσβολή. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα για 
αποζηµίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών,  σύµφωνα µε το σχετικό 
άρθρο του Συµφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύµβασης µε βάση το Άρθρο 
43 των Γενικών Όρων. 
 
5. Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωµάτων που πηγάζουν από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση των Εργασιών, θεωρούνται ως 
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ελαττώµατα µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 30 των Γενικών 
Όρων. 
 
 

Άρθρο 22 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύµφωνα προς τους όρους 
της Σύµβασης και τους παραδεδεγµένους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης, Παροχή 
των Υπηρεσιών, ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για το οποίο 
συµφωνήθηκαν και προορίζονται. Επίσης ο Aνάδοχος εγγυάται την εκτέλεση των 
Εργασιών, τόσο µερικά όσο και ολικά, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στη 
Σύµβαση. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι Παρεχόµενες Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγµένες 
κάθε ελαττώµατος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζηµιές που 
οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ∆ΕΗ Α.Ε. ή σε σφάλµατα κατά τη λειτουργία, 
καθώς και ελαττώµατα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ∆ΕΗ Α.Ε., δε 
γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 
 
2. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η 
Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώµατα που της παρέχονται από 
τη Σύµβαση. Η µη άσκηση όµως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά 
της, δε θα ερµηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατα αυτά. 
 
3. Για την ακριβή, εµπρόθεσµη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι 
των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Νόµους για 
καταβολή προστίµων και ποινικών ρητρών λόγω της µη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση, ο Ανάδοχος 
παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: 
 
α. Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο. 
 
β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο 
κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από 
τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύµβαση. 
 
4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
 
Στον Ανάδοχο Θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση µε το ποσοστό 
που καθορίζεται στο Συµφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωµής. Οι 
κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο Συµφωνητικό. 
 
5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
5. 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε υπόδειγµα της ∆ΕΗ Α.Ε., που εκδίδεται µε δαπάνες του 
από Τράπεζα ή ∆ηµόσιο Ασφαλιστικό Οργανισµό πρώτης τάξεως, της αποδοχής της 
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∆ΕΗ Α.Ε., Ελληνική(ό) ή Αλλοδαπή(ό), το ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 
δέκα επί τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης. 
 
5. 2. Για οποιαδήποτε αύξηση  του Συµβατικού Τιµήµατος στην οποία περιλαµβάνεται 
και η τυχόν αναθεώρηση τιµών και εφόσον µια ή περισσότερες αυξήσεις µαζί 
υπερβαίνουν το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
συµπληρωµατικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 
 
5.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συµπληρωµατικές 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί τα 
αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο, µέχρι την κατάθεση 
των Εγγυητικών Επιστολών. 
 
5.4. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής 
της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύµβαση. 
 
5.5. Με την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα µετά την Οριστική 
Παραλαβή των Εργασιών, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τµήµα των 
Εργασιών που πρόκειται να παραληφθούν οριστικά αργότερα, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του 
Αναδόχου, οπότε µπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο µε άλλη που να καλύπτει 
τις  εν λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο Συµφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις 
στις οποίες µέρος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
 
5. 6. Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιχείρηση. 
 
6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
 
6. 1. Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο µε βάση όσα ορίζονται στο 
Συµφωνητικό, θα καλύπτεται από ισόποσο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, 
σύµφωνα µε υπόδειγµα της ∆ΕΗ Α.Ε., που θα εκδίδεται µε δαπάνες του από Τράπεζα ή 
∆ηµόσιο Ασφαλιστικό Οργανισµό πρώτης τάξεως, της αποδοχής της Επιχείρησης, 
Ελληνική(ό) ή Αλλοδαπή(ό) και η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από τη 
λήψη της Προκαταβολής. 
 
6.2. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο 
απόσβεσης της Προκαταβολής. 
 
6.3. Η Επιχείρηση µε έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει 
από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια 
έκταση δεν έχει συµψηφισθεί το ποσό αυτό µε ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε 
περίπτωση έκπτωσης του ή καταγγελίας της Σύµβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση 
καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύµβασης συνέπεια της οποίας επιβραδύνεται η 
απόσβεση της προκαταβολής. 
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Άρθρο 23 
Πρόγραµµα Εκτέλεσης Εργασιών 

 
1. Ο Ανάδοχος, µε βάση τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες συντάσσει και 
υποβάλλει, µέσα σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης εκτός αν στο 
Συµφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου  
εκτέλεσης των εργασιών το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική εκτέλεσή του και 
να περιλαµβάνει τη χρονική διαδοχή των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών σε 
τέτοια µορφή και λεπτοµέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συµφωνητικό. 
Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει 
γενική περιγραφή των ενεργειών και µεθόδων τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν για 
την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράµµατα χρηµατικών ροών όλων 
των πληρωµών της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
2. Η Επιχείρηση, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράµµατος, είναι υποχρεωµένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλία της. 
Ο Ανάδοχος, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από της επιστροφής του 
χρονοδιαγράµµατος, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιηµένο σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και η Επιχείρηση υποχρεούται να το εγκρίνει εντός δέκα (10) ηµερών, άλλως 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
 
3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 
(µέθοδοι εκτέλεσης, χρηµατικές ροές κλπ.), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών. 
 
4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του Προγράµµατος 
Εκτέλεσης των Εργασιών δεν απαλλάσσει τον Aνάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συµβατικές διατάξεις. 
 
5. Αναπροσαρµογές του Προγράµµατος Εκτέλεσης των Εργασιών µπορεί να 
εγκρίνονται σε περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των 
εργασιών υστερεί και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών, 
οπότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να 
είναι δυνατή η πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών µέσα στις προθεσµίες 
που προβλέπονται στη Σύµβαση. 
Επίσης το Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση 
παράτασης προθεσµίας ή σε περίπτωση µεταβολής του αντικειµένου των Εργασιών. 
 
 

Άρθρο 24 
Προθεσµίες 

 
1. Ο Aνάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τµήµα, καθώς και 
το σύνολο των Εργασιών, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο Συµφωνητικό και 
να συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών. 
 
2. O Aνάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή κάθε 
καθυστέρησης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριµένες προθεσµίες, τµηµατικές 
ή συνολική, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 41 των Γενικών Όρων σε 
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σχέση µε τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που 
προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 
 
3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας (τµηµατικής ή συνολικής), 
κατά χρονικό διάστηµα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των 
Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή 
των Ποινικών Ρητρών θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 43 
των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία 
θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
4. Οι προθεσµίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 
εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στη ∆ΕΗ Α.Ε., είτε σε 
Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των Γενικών Όρων. 
 
5. Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καµία 
τροποποίηση των προθεσµιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : 
 
α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσµίας, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που 
εµφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 
 
β. Αποστείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του  γεγονότος, όπως επίσης και για 
τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαµβάνεται και 
λεπτοµερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 
 
 

Άρθρο 25 
Μεταβολές κατά την εκτέλεση των Εργασιών 

 
1. Η Επιχείρηση, εκτός από τα δικαιώµατά της που απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4 και 
26 των Γεν. Όρων, έχει επίσης το δικαίωµα να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Εργασιών οποιεσδήποτε µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην 
ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατος των Εργασιών, που επιβάλλονται για την αρτιότητα 
ή τη λειτουργικότητα των Παρεχοµένων Υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό µπορεί να δώσει 
στον Ανάδοχο οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εντολές : 
 
α. να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας ή τµήµατος των 
Εργασιών που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση. 
 
β. να παραλείψει οποιαδήποτε εργασία ή τµήµα Εργασιών. 
 
γ. να µεταβάλει τον χαρακτήρα ή την ποιότητα ή το είδος οποιασδήποτε εργασίας ή 
τµήµατος των Εργασιών. 
 
δ. να εκτελέσει οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες, µελέτες, προµήθειες υλικών κ.λ.π, 
που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση των Εργασιών. 
 
2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία τροποποίηση, από τις αναφερόµενες 
παραπάνω (1α-δ), χωρίς έγγραφη εντολή της Επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις που 
γίνονται µε σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά 
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οποιοδήποτε τρόπο τη Σύµβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιµετωπίζονται 
όπως προβλέπεται κατωτέρω. 
 
3. Όλες οι µεταβολές, που γίνονται µε Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιµώνται µε βάση 
τις τιµές που αναφέρονται στη Σύµβαση, εφόσον οι τιµές αυτές, κατά τη κρίση της 
Επιχείρησης, είναι εφαρµόσιµες. 
 
Εάν στη Σύµβαση δεν περιλαµβάνονται τιµές που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, 
καθορίζονται νέες τιµές, µε βάση τιµές της Σύµβασης για παρεµφερείς εργασίες. 
 
Για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές µπορεί 
να καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Για την εξακρίβωση του 
κόστους µπορεί να διενεργούνται δοκιµαστικές εργασίες, σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες 
της Επιχείρησης. 
 
4. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των δύο µερών η Επιχείρηση θα καθορίσει τις τιµές που 
κατά τη γνώµη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στο Άρθρο 42 των Γενικών Όρων. 
 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις µεταβολές χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει 
δικαίωµα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
 
6. Κατ' εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί ένας από τους παραπάνω 
τρόπους καθορισµού νέας τιµής, η Επιχείρηση µπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να 
εκτελεσθεί µια εργασία µε παρακολούθηση. 
 
Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η νέα τιµή (για το σύνολο της εργασίας) 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. 
 
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 
ενλόγω 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 
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τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της η τιµή να 
κρίνεται εύλογη και δίκαια. 
 
7. Όταν οι σχετικές µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεσης ολικά 
ή µερικά, των Εργασιών, τότε συµφωνείται παράταση των σχετικών προθεσµιών 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 24 των Γενικών Όρων. 
 
8. Η Επιχείρηση δια της Προϊσταµένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια  
εκτέλεσης των Εργασιών, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για 
ήσσονος σηµασίας µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 
οποιουδήποτε τµήµατος του. 
 
 

Άρθρο 26 
Έλεγχος των Εργασιών 

 
1. Η εκτέλεση των Εργασιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο 
και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την 
Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώµατος αυτού η Επιχείρηση 
θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα µέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές µε την  
Παροχή Υπηρεσιών. 
 
2. Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το Άρθρο αυτό, θεωρήσει 
ότι η µέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα µέσα που χρησιµοποιεί ο 
Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισµούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. οδηγίες ώστε να 
εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη, και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους 
της Σύµβασης εκτέλεση και αποπεράτωση των Εργασιών, έχει το δικαίωµα να δίδει 
εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις 
εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση των 
τιµών ή παράταση προθεσµιών. 
 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις παραπάνω εντολές µέσα στις 
καθοριζόµενες σ’αυτές προθεσµίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται κατά την κρίση της και 
µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατος της που απορρέει από τη Σύµβαση, να 
λάβει κάθε µέτρο και : 
 
α. Να εκτελέσει η ίδια µε δικά της συνεργεία ή µε άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, 
προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόµη και σε αγορές υλικών, πληρωµές ηµεροµισθίων 
ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση των Εργασιών µε ευθύνη και σε βάρος 
και για λογαριασµό του Αναδόχου 
ή 
 
β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν µόνο 
µετά τη συµµόρφωση του Ανάδοχου µε τα ανωτέρω δεδοµένα και στοιχεία ή αφού ο 
Ανάδοχος προσκοµίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την Επιχείρηση. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσµενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονοµικές 
επιβαρύνσεις κ.λ.π) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 
 
γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύµφωνα µε το Άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 
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3. Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 
γίνονται πάντα στους αρµόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός µόνο 
έχει το δικαίωµα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 
Υπεργολάβους του. 
Σε περίπτωση όµως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των εργασιών 
γίνεται µε τρόπο που θέτει σε άµεσο κίνδυνο την ιδιοκτησία της ∆ΕΗ Α.Ε. ή τρίτων ή την 
ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωµα η 
Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει 
τις εργασίες. 
 
4. Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 
ευθύνη του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 27 
Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιµές 

 
1. Κανένα τµήµα Εξοπλισµού, του οποίου η επισκευή θα γίνει σε σχέση µε τη Σύµβαση, 
δεν θα στέλνεται στο Σταθµό πριν γίνει επιθεώρηση που να ικανοποιεί την Επιχείρηση 
και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό εκπρόσωπό της ή 
επιθεωρητή της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όµως δίνεται από την 
Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις 
παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού. 
 
2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισµού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 
αποστολή του ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατά της σχετικά µε την 
επιθεώρηση οποιουδήποτε τµήµατος του Εξοπλισµού, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την πλήρη ευθύνη του σχετικά µε την παράδοση του Εξοπλισµού έτσι ώστε αυτός 
να είναι σύµφωνος µε τους όρους της Σύµβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε 
απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή προνόµιο της Επιχείρησης στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος χρησιµοποίησε ή προµήθευσε ελαττωµατικό ή ακατάλληλο Εξοπλισµό, 
καθώς επίσης δε µπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισµός αυτός έχει παραληφθεί από την 
Επιχείρηση. 
 
3. Η Επιχείρηση µε δαπάνες της και µε τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωµα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγµή, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες αλλά και µετά από αυτές, σε όλα τα τµήµατα ή εργαστήρια 
των εργοστασίων όπου επισκευάζονται τµήµατα του Εξοπλισµού ή εκτελείται εργασία 
σχετική µε την Παροχή Υπηρεσιών, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισµό ή οποιοδήποτε 
τµήµα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης µπορεί να 
παρακολουθεί κάθε µέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή 
δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική µε την προµήθεια του Εξοπλισµού ή τµηµάτων 
αυτού, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
 
4. Η επιθεώρηση και οι δοκιµές γίνονται µέσα στα πλαίσια ενός λεπτοµερούς 
προγράµµατος δοκιµών, που θα προετοιµαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα 
εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύµβασης. Το 
πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση της µελέτης και των 
σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της µελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση να 
ειδοποιεί τηλεγραφικά την Επιχείρηση και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον 
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ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ο Εξοπλισµός θα είναι έτοιµος, για 
επιθεώρηση και δοκιµές ή για οριστική συναρµολόγηση στα εργοστάσιά του ή των 
Υποπροµηθευτών του. 
 
5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
του διαθέσει, χωρίς καµία επιπλέον δαπάνη για την Επιχείρηση, τους χώρους και 
εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του 
παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και των 
δοκιµών σύµφωνα µε την κρίση της Επιχείρησης. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της 
αλληλογραφίας, σχετικά µε θέµατα επιθεώρησης ή δοκιµών, που ανταλλάσσεται µε τη 
∆ΕΗ Α.Ε. 
 
6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιµές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση 
∆οκιµών", σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύµβασης ή 
σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήµης. 
Η "Έκθεση ∆οκιµών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
Επιχείρησης και από τον αρµόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην 
Επιχείρηση σε επτά (7) αντίγραφα µε όλα τα συνηµµένα (φύλλα δοκιµών κ.λ.π.). 
Οι "Εκθέσεις ∆οκιµών" θα είναι λεπτοµερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή στοιχεία 
για τη διαδικασία, τα αποτελέσµατα των δοκιµών και τις παρατηρήσεις. ∆ηλώσεις 
γενικού περιεχοµένου θα γίνουν δεκτές µόνο ως συµπέρασµα των "Εκθέσεων 
∆οκιµών". 
 
7. Η Επιχείρηση µετά από επιθεώρηση µπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 
οποιοδήποτε τµήµα του Εξοπλισµού, που είναι ελαττωµατικό ή ακατάλληλο για τη 
χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους της Σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσµατα των δοκιµών και της επιθεώρησης δεν 
είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δικές του 
δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισµό και να προσκαλέσει τον 
επιθεωρητή της Επιχείρησης να παρευρεθεί στις νέες δοκιµές και επιθεώρηση, για τις 
οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση ∆οκιµών". 
 
8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιµές ή αναβληθούν χωρίς 
προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή επειδή αυτός δε 
συµµορφώθηκε µε τους όρους της Σύµβασης, η µισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα του επιθεωρητή της Επιχείρησης θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωµα να εκτελέσει τις δοκιµές µε απουσία του επιθεωρητή, 
εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιµών µέσα 
σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες, από την καθορισµένη ηµεροµηνία των δοκιµών, 
όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιµών µε τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων και στη συνέχεια λεπτοµερή "Έκθεση ∆οκιµών" που θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Επιχείρηση και στον 
επιθεωρητή της. 
Η Επιχείρηση µετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιµών και εφόσον κατά τη 
γνώµη της αυτά είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον 
Εξοπλισµό αυτό, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της πιο πάνω 
"Έκθεσης". 
Οι τυχόν αντιρρήσεις της Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόµενο της παραπάνω 
"Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον 
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εκπρόσωπό του, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία που 
θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 
Αν αποδειχθούν δικαιολογηµένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες για την 
επανάληψη των δοκιµών, για τη µεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιµής και για 
την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του Εξοπλισµού, καθώς και οι 
δαπάνες του επιθεωρητή της Επιχείρησης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει 
ακόµη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα 
ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιµές. 
 
Στις περιπτώσεις όµως που η Επιχείρηση επιµένει να επαναληφθούν οι δοκιµές µε την 
παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιµές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια 
εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων δοκιµών θα 
καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι προθεσµίες παράδοσης θα παραταθούν για 
όσο χρονικό διάστηµα αυτές επηρεάστηκαν πραγµατικά από την αιτία αυτή. 
 
10. Ο Ανάδοχος µπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα του χωρίς να 
προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την 
υποχρέωση επιθεώρησης. 
 
11. Στην περίπτωση που είτε στο Συµφωνητικό είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 
συµφωνηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από το δικαίωµά της να 
πραγµατοποιήσει ορισµένες δοκιµές στον Εξοπλισµό ή να επιθεωρήσει ορισµένα 
τµήµατα, ο Ανάδοχος µπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα του, χωρίς η 
Επιχείρηση να το δοκιµάσει ή να το επιθεωρήσει. 
 
12. Εξοπλισµός για τον οποίο η Σύµβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιµές θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων Γραφείων ∆οκιµών ή αρµοδίων 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
Οι "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιµών, που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια εξουσιοδοτηµένα 
να εκτελούν δοκιµές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του υλικού ή του Εξοπλισµού. 
Προκειµένου για τις "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" θα αναφερθούν µία προς µία όλες οι 
δοκιµές που θα εκτελεσθούν µε τα σχετικά αποτελέσµατα, καθώς και οι προδιαγραφές ή 
τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των δοκιµών. 
 
13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τους Υποπροµηθευτές και 
τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 28 
Συσκευασία και ∆ιακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισµού 

 
1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 
 
1. 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισµό µε προσοχή και ανάλογα 
προς τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς, ώστε να είναι προφυλαγµένος 
σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε 
κίνδυνο µεταφοράς. 
Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες της 
Επιχείρησης. 
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1. 2. Ο Εξοπλισµός, µε ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 
Συσκευασίας" του Αναδόχου, µε τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώρισή του κατά 
την άφιξη στον τόπο προορισµού του και κατά την αποσυσκευασία του. 
Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθµός της Σύµβασης, το είδος της 
συσκευασίας, ο αύξων αριθµός του κιβωτίου, εµπορευµατοκιβωτίου ή δέµατος, το 
καθαρό και µικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του 
Εξοπλισµού. 
Η περιγραφή του Εξοπλισµού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να ανταποκρίνεται 
προς την περιγραφή της Σύµβασης και απέναντι από την περιγραφή κάθε είδους θα 
αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθµός (εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιµών της 
Σύµβασης . 
Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αµέσως αεροπορικώς στην Επιχείρηση, πέντε 
(5) αντίγραφα του "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου ή άλλου εγγράφου που 
χρησιµοποιείται σαν "Πίνακας Συσκευασίας". 
 
1.3. Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Επιχείρησης, εκτός των 
εµπορευµατοκιβωτίων (CONTAINERS). 
 
1.4. Κάθε κιβώτιο, εµπορευµατοκιβώτιο ή δέµα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις του 
περιεχοµένου ή των περιεχοµένων σ' αυτό τµήµατος ή τµηµάτων του Εξοπλισµού, του 
βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισµού και ανάρτησης κατά τη 
φόρτωση - εκφόρτωση. 
Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα χαραγµένες 
ή γραµµένες µε ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, 
εµπορευµατοκιβωτίου ή δέµατος. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των 
διακριτικών ενδείξεων µε  κιµωλία ή µαρκαδόρο. 
 
1. 5. Η χώρα προέλεύσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόµενο 
τεµάχιο, συσκευασµένο ή µη. Η µη συµµόρφωση προς τον όρο αυτό µπορεί να επιφέρει 
την επιβολή βαρυτάτων προστίµων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα οποία θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
1. 6. Όλα τα τεµάχια, συσκευασµένα ή µη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθµό 
που θα είναι αντίστοιχος µε τον αύξοντα αριθµό του σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 
 
1. 7. Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εµπορευµατοκιβωτίων ή 
δεµάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 
 
 
 
α. ........................................Ανάδοχος της ∆ΕΗ Α.Ε. - ΕΛΛΑΣ 
(Όνοµα του Αναδόχου) 
 
β. ............................................................... 
(σύντοµη περιγραφή της Υπηρεσίας) 
 
γ. ............................................................... 
(ενδεικτική περιγραφή περιεχοµένου του δέµατος) 
 
δ. .............................../................................ 
(αριθµός της Σύµβασης) (αύξων αριθµός τεµαχίου) 
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ε. Μικτό βάρος, χλγρ. ............................................. 
 
στ.Καθαρό βάρος, χλγρ. ............................................ 
 
ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, µέτρα ............................ 
 
1. 8. Σε όλα τα µη συσκευασµένα τεµάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε δεσµίδες, 
πρέπει να είναι γραµµένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις µε βαφή ή σταµπαρισµένες. Σε 
περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα µη συσκευασµένα τεµάχια 
δεν µπορεί να γίνει µε βαφή ή σταµπάρισµα µπορούν να χρησιµοποιούνται µεταλλικά 
πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεµένα στο προς αποστολή δέµα ή τεµάχιο, στα οποία θα 
αναγράφονται όλες οι απαιτούµενες διακριτικές ενδείξεις. 
 
2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισµού 
 
2.1. Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισµού µόνο µετά την 
έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 
 
2.2. Ο Ανάδοχος, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη µεταφορά 
(συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, 
µεταφορτώσεως, κλπ.) του Εξοπλισµού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός 
κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευµένος, στο Εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα µέτρα για την άµεση εκφόρτωση, 
αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισµού, όπως και κάθε άλλου υλικού 
απαραίτητου για τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες, στο Εργοτάξιο και µάλιστα κατά τρόπο 
ώστε αυτά να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως. 
Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών 
από τον Ανάδοχο, να προβεί µε χρέωσή του στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 
Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύνεται για τυχόν ζηµιές, απώλειες ή 
ελλείµµατα του Εξοπλισµού, των υλικών κλπ. 
 
2. 3. Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα µηχανήµατα, 
τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για την λειτουργία των 
Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση των Εργασιών, ανεξάρτητα του εάν µέρος  
των Εργασιών εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 
 
 

Άρθρο 29 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία των Εργασιών - Ηµερολόγιο 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν 
του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήµατα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις 
προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για 
αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του 
ζητηθούν. 
 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, 
σύµφωνα µε τους εκάστοτε Νόµους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που 
αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά µε τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και 
τα επιδόµατά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.), τα βιβλία και τα µητρώα 
για τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 
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προσκοµίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σ' αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, 
δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών. 
 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο των Εργασιών. Το 
Ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε βιβλίο µε 
αριθµηµένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων είναι διάτρητο και µπορεί να 
αποκοπεί. Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Επιχείρησης και µετά, την υπογραφή το ένα αποκοπτόµενο φύλλο 
περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
 

Άρθρο 30 
Ελαττώµατα των Παρεχοµένων Υπηρεσιών 

 
1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την 
Οριστική Παραλαβή των Εργασιών, οποιοδήποτε τµήµα του ή η ποιότητα της εργασίας 
ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 
εργασιών είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συµφωνούν µε εκείνα που 
ορίζονται στη Σύµβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, µε έγγραφη εντολή της, 
να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή 
πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την προσήκουσα επιµέλεια και 
ταχύτητα και µε δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύµφωνα µ' αυτές, όλες τις συµπληρωµατικές εργασίες οι 
οποίες απαιτούνται για την αποµάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωµατικών, 
ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και 
αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 
 
3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, στις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις 
αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους λόγους. Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν 
να επιλυθεί µε συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη 
διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται, µε δαπάνες 
του, µε τις εντολές της Επιχείρησης. 
 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας µέσα στην προθεσµία που του έχει ταχθεί, η Επιχείρηση 
δικαιούται να λαµβάνει οποιαδήποτε µέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, µε δαπάνες και 
ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση των Εργασιών. 
 
5. Ο Ανάδοχος σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, επικαλούµενος την παρουσία ή την προηγούµενη επιθεώρηση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Επιχείρησης στον 
τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ) εάν µεταγενέστερα διαπιστωθεί 
ελαττωµατική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες 
εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης. 
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6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται 
από την εφαρµογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση των 
Εργασιών. Εξαίρεση αποτελούν οι  περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της 
διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 
 
7. Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Παρασχεθείσα 
Υπηρεσία µε ελαττώµατα ως µειωµένης ποιότητας και να καθορίσει µια εύλογα 
µειωµένη τιµή για πληρωµή προς τον Ανάδοχο, λαµβάνοντας επίσης υπόψη της και τις 
τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν. 
 
 
 

Άρθρο 31 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των Εργασιών 

 
1. Προσωρινή Παραλαβή 
 
1. 1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους και 
την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών που τυχόν προβλέπονται, ο Ανάδοχος δικαιούται 
να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των Εργασιών υποβάλλοντας προς τούτο 
έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύεται  από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
Η Επιχείρηση υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, 
και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα στους 
Εδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της 
Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον 
Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
 
 Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρµοδίως. 
 
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των Εργασιών, η 
Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον 
Ανάδοχο για να παραστεί. 
 
1. 2. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαµβάνει τις Εργασίες από τεχνική 
άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, µε, κατά την κρίση της, γενικές ή σποραδικές 
καταµετρήσεις και ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόν 
ελαττώµατα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών 
εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 
 
1. 3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής µπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή των Εργασιών, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώµατα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 
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Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσµα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή Παραλαβής 
θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή µέχρι τη διευθέτηση όλων 
των σχετικών εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της 
Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, µετά τη 
συµµόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης. 
 
1. 4. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της Επιτροπής που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 
 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο (2) 
πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 
προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή 
από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
 
1. 5. Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται µέσα σε 
προθεσµία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή 
από την ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει µε 
επιφύλαξη. 
Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ηµεροµηνία που προσδιορίζεται 
στο Πρωτόκολλο. 
 
1. 6. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύµβαση, ούτε αποστερεί την 
Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το 
δικαίωµά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωµή, κατά τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων, οποιασδήποτε ελαττωµατικής, ατελούς, ή 
ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει µετά την Προσωρινή Παραλαβή. 
 
1. 7. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις 
τµηµάτων Εργασιών που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται 
από τη Σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύµβασης, 
όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ. 
 
1. 8. Η Επιχείρηση δικαιούται ακόµη και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή να λάβει 
στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα των Εργασιών που έχει 
αποπερατωθεί ολικά ή µερικά. 
Η κατοχή ή χρησιµοποίηση τµηµάτων των Εργασιών δε θα θεωρείται παραλαβή κατά 
τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 
 
2. Περίοδος Εγγύησης 
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2. 1. Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την 
καλή λειτουργία των Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, τη µη ύπαρξη ελαττωµάτων και την 
ύπαρξη των ιδιοτήτων που συµφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τον 
επισκευασθέντα Εξοπλισµό και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση µε έξοδα του και 
ευθύνη του, κάθε ελάττωµα ή βλάβη ή ζηµία, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση. 
 
2. 2. Η ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριµένο από 
την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ηµεροµηνία έναρξης της Περιόδου 
Εγγύησης για τις Παρασχεθείσες Υπηρεσίες. 
 
Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. 
 
3. Οριστική Παραλαβή 
 
3. 1. Η Οριστική Παραλαβή των Εργασιών θα διενεργείται µετά το πέρας της περιόδου 
εγγύησης και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα 
ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωµατικής, 
ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή 
Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο εγγύησης. 
 
3. 2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Επιχείρηση ότι οι Εργασίες είναι έτοιµες για την Οριστική Παραλαβή, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 
 
Η Επιχείρηση, εφόσον συµφωνεί,  υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της 
Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο 
τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρµοδίως. 
 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
3. 3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τα 
θέµατα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, µε όλα τα θέµατα 
που έχουν σχέση µε την ποιότητα των Παρασχεθεισών Υπηρεσιών και µε τα θέµατα 
που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και µε κάθε άλλο 
θέµα σχετικό µε την καλή εκτέλεση της  Σύµβασης. 
 
3. 4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο µέσα στην προθεσµία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο 
του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή 
από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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3.5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται µέσα στην προθεσµία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Ορούς. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την 
ηµεροµηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει µε επιφύλαξη. 
 
 

Άρθρο 32 
Ευθύνη λειτουργίας του επισκευασθέντος εξοπλισµού 

 
1. Για τους σκοπούς και µόνο της Σύµβασης θεωρείται ότι η ευθύνη λειτουργίας του 
επισκευασθέντος Εξοπλισµού περιέρχεται στην Επιχείρηση από την ηµεροµηνία 
Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους του 
Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Μέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει 
τον κίνδυνο της απώλειας, ζηµιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισµού ως συνέπεια των 
εργασιών, αλλα και απο οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 
 
2. Η µεταβίβαση της ευθύνης λειτουργίας, σε καµία περίπτωση και για οποιαδήποτε 
αιτία, δε µειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και 
ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα Άρθρα 19, 22 και 31 των Γενικών Όρων, 
καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά µε οποιαδήποτε ελαττώµατα των 
Παρασχεθεισών Υπηρεσιών ή/και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης έναντι τρίτων, µετά 
την ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής. 
 
 

Άρθρο 33 
Συµβατικό Τίµηµα - Αναθεώρηση 

 
1. Το Συµβατικό Τίµηµα  αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συµφωνητικού και υπόκειται σε 
αναθεώρηση, σύµφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο Άρθρο 8 του 
Συµφωνητικού. 
 
2. Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συµβατικό Τίµηµα, 
αποδεχόµενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 
συνθήκες και µεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 
την εκτέλεση της Σύµβασης, την αξία του Εξοπλισµού που θα προµηθεύσει, τις 
εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 
 
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιµών του (κατά την 
έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίµηµα θα αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συµφωνητικό, όλες 
τις απαιτούµενες δαπάνες για την εκτέλεση των Εργασιών και στις οποίες 
περιλαµβάνονται χωρίς περιορισµό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των µισθών και 
ηµεροµισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για µετακινήσεις του προσωπικού του, 
η αξία οποιωνδήποτε υλικών και εφοδίων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την 
εκτέλεση των Εργασιών, οι δαπάνες χρησιµοποίησης µηχανηµάτων, οι δαπάνες 
µεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιµών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, 
απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι δαπάνες εφαρµογής των 
σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στις Εργασίες και στις θέσεις λήψεως των υλικών, 
οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα 
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(συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, τελών, δασµών κλπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις 
σε σχέση µε το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως οι 
εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι δασµοί που 
επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισµούς, το 
κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη  τη χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται στη Σύµβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η 
συµµόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύµβασης για την αποπεράτωση και την 
Οριστική Παραλαβή των Εργασιών. 
 
4. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν υπόκειται σε καµία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 
προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Ο Ανάδοχος 
παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµα του για αναπροσαρµογή του τιµήµατος ή λύση της 
Σύµβασης, που απορρέει από το άρθρο 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, καθώς και 
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 20 των Γενικών 
Όρων. 
 
 

Άρθρο 34 
Τρόπος πληρωµής - Συµψηφισµός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασµών 

 
1. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
την 24η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία υποβολής στην Επιχείρηση 
όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 
Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και 
οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα 
θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
 
2. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους. 
 
3. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς  Όρους, όλες οι πληρωµές, οι 
σχετικές µε τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον 
Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων 
για τις πληρωµές προς αυτούς. 
 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των 
Εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισµό ή / και καθυστέρηση πληρωµής 
των συµβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωµών από 
υπαιτιότητα της Επιχείρησης, µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος Άρθρου. 
 
5. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται µέσω λογαριασµού µιας 
Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
 
6. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 
κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της 
πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας κλπ.). 
Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε 
φορά από την Eλληνική Νοµοθεσία.  
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7. Στο τέλος κάθε τριµήνου, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Σύµβασης, όπως 
επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωµών, ο Ανάδοχος θα 
αποδεικνύει µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι 
υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σε σχέση 
µε το προσωπικό του. 
Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να δεχθεί στη θέση των 
πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/και εγγυήσεις που θα 
καλύπτουν την Επιχείρηση σχετικά µε τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν 
το ΙΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί. 
 
8. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών 
που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως επίσης θα 
είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, 
εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
 
9. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκοµιζόµενα προς πληρωµή τιµολόγια του 
Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου 
εισοδήµατος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των 
Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
 
10. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεών της, που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το 
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Ο συµψηφισµός αυτός θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 
τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το 
σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο 
ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την ικανοποίηση της απαίτησης και µέχρι να 
ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωµές 
προς τον Ανάδοχο. 
 
Πριν από την Οριστική Παραλαβή των Εργασιών ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην 
Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπροµηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι της 
Επιχείρησης. 
 
11. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών 
κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης 
συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 35 
Επιµέρους αναλυτικοί λογαριασµοί 

 
1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Εργασιών θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουµένων εργασιών. 
 
2. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτηµένους 
εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του Αναδόχου και 
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καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα αντίγραφο. 
Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια 
και, εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία. 
 
3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα 
επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
Σε καµία περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι 
η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώµατα, 
σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 30 των 
Γενικών Όρων. 
 
4. Με βάση τις καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα επιµετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιµα και αυτοτελώς 
επιµετρήσιµα, κατά την άποψη της Επιχείρησης, µέρη των Εργασιών. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, µε ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του Τιµολογίου ή των "τιµών µονάδας νέων εργασιών", τους αναλυτικούς 
υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν 
και τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα που συντάχθηκαν µε βάση τα 
εγκεκριµένα σχέδια του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων. 
 
5. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων 
σχεδίων, οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις ή/και ποσότητες 
που φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια, εκτός αν οι µεγαλύτερες διαστάσεις ή/και 
ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιχείρησης. 
Αν οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των 
εγκεκριµένων σχεδίων, οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται µε βάση τις διαστάσεις αυτές 
εφόσον η Επιχείρηση κάνει δεκτό ότι οι µικρότερες διαστάσεις δε θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των Παρασχεθεισών Υπηρεσιών και δε δηµιουργούν κακοτεχνία, για την 
οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων. 
 
6. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα επιµετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 
επιµετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, αφού υπογραφούν απ' αυτόν µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον 
Ανάδοχο". Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν 
διόρθωση των υπολογισµών τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις 
αποδέχεται µπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 42 περί διαφωνιών. 
 
7. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, 
όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να µην είναι τελικά 
εµφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισµό της σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι 
ποσότητες που παραλαµβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καλέσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταµέτρηση, 
χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, 
πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης αντίστοιχα. 
 
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιµετρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούµενων παραγράφων. 
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8. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα των Εργασιών 
προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει 
η Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν 
ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων 
ελαττωµάτων κλπ. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση 
στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Επιχείρηση. 
 
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την περάτωση των Εργασιών ή όπως άλλως 
ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, τις τυχόν επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµα υποβληθεί. 
 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα από τoν Ανάδοχο όλες οι 
επιµετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, 
ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2 ο/οο) επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί µέχρι τότε στον Ανάδοχο. 
 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιµετρήσεις είναι δυνατό να 
συντάσσονται από την Επιχείρηση, που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι'αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς  και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι 
επιµετρήσεις που συντάσσονται µ'αυτό τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 
 
10. Μέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο 
της τελευταίας επιµέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιµέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιµέρους επιµετρήσεων και των 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εµφανίζονται στον εν λόγω πίνακα 
τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά 
τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 
Η καταχώρηση αυτή στην Τελική Επιµέτρηση δε θα ερµηνεύεται ως παραίτηση του 
Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εµπρόθεσµα και εκκρεµούν ούτε παρέχει 
το δικαίωµα σ' αυτόν να υποβάλει νέες. 
Η εν λόγω Τελική Επιµέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. 
 
 

Άρθρο 36 
Αυξοµειώσεις Προϋπολογισµού 

 
1. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα των παρεχοµένων Υπηρεσιών επιβάλει αύξηση 
στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη 
Σύµβαση, ο Aνάδοχoς είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες 
µε τις συµβατικές τιµές ή µε "τιµές µονάδας νέων εργασιών", όπως καθορίζεται στο 
Άρθρο 25 των Γενικών Όρων, µέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συµβατικού Τιµήµατος 
των Εργασιών όπως αυτό καθορίζεται στο Συµφωνητικό. 
Αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατος των Εργασιών πάνω από 50% δεν επιτρέπεται. 
 
2. Αν η αύξηση των απαραιτήτων εργασιών, για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα των 
παρεχοµένων Υπηρεσιών, συνεπάγεται αύξηση µεγαλύτερη του 100% της συµβατικής 
δαπάνης κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών, όπως οι οµάδες αυτές προσδιορίζονται µε 
τη Σύµβαση και µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα δε θα υπερβαίνει 



ΒΧ/Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών  39

το 50% που καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, µπορεί όµως να ζητήσει νέες τιµές γι' αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συµφωνία για τις τιµές και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρµόζεται η διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 
 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεµότητα των διαφορών που 
έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωµα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την 
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
 
3. Η Επιχείρηση δικαιούται να µειώσει το αντικείµενο της Σύµβασης µέχρι και κατά 30 % 
του Συµβατικού Τιµήµατος των Εργασιών χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 
 
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 
και τιµές µονάδας της Σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ' αυτά 
αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 

Άρθρο 37 
Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 
1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, δασµούς, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 
2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόµιµες 
διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασµοί ή/και πρόστιµα για τη µη 
πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις 
αρµόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδροµής, χρεωθούν στην 
Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωµή του Αναδόχου. 
 
3. ∆ασµοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 
Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και 
Υποπροµηθευτών του να συµµορφωθούν προς τις κείµενες διατάξεις της φορολογικής 
Νοµοθεσίας θα απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα εισπραχθούν έντοκα από τον 
Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόµη και µε παρακράτηση 
πληρωµών κλπ. 
 
4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 
παρακάτω. 
 
4. 1. Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 
 
Όλοι οι φόροι, δασµοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα 
επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υποπροµηθευτές του, στους 
Υπεργολάβους του και στο Προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον 
Εξοπλισµό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την Παροχή 
των Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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4. 2. Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 
 
∆ασµοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνιακοί δασµοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, καθώς 
και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα επιβληθούν επί 
του Εξοπλισµού, πρώτων υλών, ηµικατεργασµένων και έτοιµων προϊόντων, 
ανταλλακτικών κάθε είδους µηχανήµατος, υλικών και προϊόντων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την παροχή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
4. 3. Φόρος εισοδήµατος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 
των Υποπροµηθευτών του κ.λ.π. 
 
Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπροµηθευτές του, και το Προσωπικό, (Έλληνες 
ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήµατος και τις 
σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά µε τις Παρεχόµενες 
Υπηρεσίες και σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τις ∆ιµερείς Κυβερνητικές 
Συµφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 
 
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρµόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη φορολογική Νοµοθεσία. 
Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωµή στην Ελλάδα 
των λοιπών φόρων, των ∆ηµοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, των 
εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, 
οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά µε τις 
Παρεχόµενες Υπηρεσίες, υπέρ του ∆ηµοσίου, των ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυµάτων και Ταµείων ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος (όπως το Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ΤΣΜΕ∆Ε κ.λ.π) και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον 
ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας 
που απασχολείται απ' τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους Υποπροµηθευτές 
του. 
 
Η Επιχείρηση δε φέρει καµιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναµίας εξοφλήσεως χρέους εκ 
µέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των Υπεργολάβων και 
Υποπροµηθευτών του. Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα και µε δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις 
της Ελληνικής Νοµοθεσία, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κ.λ.π. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας µείωσης ή αύξησης των συντελεστών του 
φόρου εισοδήµατος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ηµεροµηνία του 
∆ιαγωνισµού και έχει άµεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, θα 
είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 
 
4.4. Εισαγωγή µηχανηµάτων, εργαλείων, εξαρτηµάτων κλπ. µε υποχρέωση 
επανεξαγωγής 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για τις 
ανάγκες των Παρεχοµένων Υπηρεσιών µε υποχρέωση επανεξαγωγής τους, 
συµµορφούµενος προς τις σχετικές διατάξεις των Νόµων. Επιπρόσθετος ο Ανάδοχος 
θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόµων 
περί λαθρεµπορίου. 
 
Τα εισαχθέντα είδη µε υποχρέωση επανεξαγωγής, µπορεί να µεταβιβαστούν σε τρίτα 
πρόσωπα µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας. 



ΒΧ/Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών  41

 
Σε περίπτωση που θα απωλεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Επιχείρηση και 
οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάραυτα. 
 
4. 5. Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 
 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα 
οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νοµοθεσία, θα συµµορφώνεται αυστηρά προς 
όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα 
στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, κατά την άποψή της, 
δύναται να ζητήσει σχετικά µε οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών Αρχών. 
 
5. Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Τίµηµα, ο ΦΠΑ ή 
ισοδύναµος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιµολογίων του 
Εξοπλισµού και των άλλων τιµολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς 
την Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 38 
Ασφαλίσεις 

 
1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Eιδικούς 
Oρους της Σύµβασης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ' αυτούς, να συνοµολογήσει µε 
ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές 
του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : 
 
α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 
 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, 
σεισµός κ.λ.π.) 
 
γ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων 
 
δ. Ασφάλιση µεταφοράς 
 
ε. Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου κλπ του Αναδόχου 
 
στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
 
ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο 
 
2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάθε µία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει 
να περιέχουν και να καλύπτουν κατ'ελάχιστον τα καθοριζόµενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις" 
 
 

Άρθρο 39 
Aναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 
1. O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να 
αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τµήµα των 
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Εργασιών ή στο σύνολό τους, για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η 
Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο. 
 
2. Για να θεωρηθεί µια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 
εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει µετά από 
έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης 
εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητήσει και η Επιχείρηση υποχρεούται 
να καθορίσει, την απαιτούµενη παράταση προθεσµίας και τα πλήρως δικαιολογηµένα 
και αποδεδειγµένα έξοδα του Αναδόχου που πραγµατοποίησε µέσα στο Εργοτάξιο, 
εξαιτίας της διακοπής αυτής, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω 
διακοπή : 
 
α. προκύπτει από εφαρµογή άλλων διατάξεων της Σύµβασης, ή 
 
β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή 
 
γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας των Παρεχοµένων Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
τµήµατος τους. 
 
3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο 
Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από ενενήντα (90) συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες 
ή αν οι τµηµατικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τµήµατα των Εργασιών ή αφορούν 
σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλων των Εργασιών είτε σε τµήµατα αυτών, 
διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 
τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τις εργασίες. Εάν η 
σχετική άδεια δεν του δοθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από 
την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία µεταξύ Επιχείρησης 
και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης. Η καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες 
συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας της Σύµβασης 
του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων. 
 
4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και 
εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Επιχείρησης, 
οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, µέσα σε µια 
προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί 
οι εργασίες, µε πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 
 
5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης των Εργασιών, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, 
για τριάντα (30) συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτοµένων ηµερολογιακών ηµερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των παρόντων 
Γενικών Όρων, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωµα, κατά την κρίση της και υπό τη 
ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατός της που απορρέει από τη Σύµβαση, να 
συνεχίσει η ίδια το Εργο ή να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. 
 
Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να 
χρησιµοποιήσουν τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα 
σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται 
στο Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, χωρίς να 
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αναλάβει η ∆ΕΗ Α.Ε. οποιαδήποτε υποχρέωση για ζηµίες που θα προκληθούν  σ'αυτά 
ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση. 
 
6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Επιχείρησης, 
µέτρα για τη συντήρηση και προστασία των Παρεχοµένων Υπηρεσιών, καθώς και για τα 
υλικά και τον Εξοπλισµό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται 
έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άµεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχοµένως θα 
υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις πραγµατικές ζηµιές τις οποίες αυτή 
ενδεχοµένως θα υποστεί λόγω της µη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η 
Επιχείρηση µπορεί να συµψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές µε οποιαδήποτε ποσά που 
οφείλονται σ'αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 40 
Ανωτέρα Βία 

 
1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των Εργασιών και ξεφεύγουν, 
κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ'όλη την επιµέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 
επιµελής και σωστά σκεπτόµενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 
Βίας. 
Οι Απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή 
µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού 
νόµου και παρόµοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 
Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις Εργασίες, είναι αποδεκτά µόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε 
τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας 
Βίας. 
 
2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Επιχείρηση ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει µε επίσηµα έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι 
το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση 
των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζοµένων από τη 
Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 
 
3. Η µη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή 
Υποπροµηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η τυχόν 
αποτυχία στην εκτέλεση τµηµάτων των Εργασιών ή της παρασκευής υλικών, δε θα 
θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 
 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, 
λόγω του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά, τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως 
στην Επιχείρηση, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
δέκα πέντε (15) ηµερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την 
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί 
αµέσως η Επιχείρηση. 
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5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο µε την υποβολή 
όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 
Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 
 
6. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των 
πιο πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. 
 
7. Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα 
καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απωλεσθέντα χρόνο. 
 
8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προς περιορισµό των εκ του περιστατικού αυτού 
απορρεουσών ζηµιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβής των συνεπειών 
οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζηµιές στον Εξοπλισµό, τυχόν 
καθυστερήσεις κλπ.). 
 
9. Σε περίπτωση ολικής ή σηµαντικής καταστροφής των εκτελεσθεισών Εργασιών, λόγω 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση 
δύναται εντός έξι (6) µηνών από της ηµεροµηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν 
λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να  προβεί στην εκ νέου εκτέλεση των 
Εργασιών και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύµβαση µε εξαίρεση τις προθεσµίες 
παραδόσεων, το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα και τους όρους πληρωµής, για τα οποία τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν σε νέα συµφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι 
του Συµβατικού Τιµήµατος, θα συµψηφισθούν έναντι του νέου  αυτού τιµήµατος. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει άπρακτη, 
η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς συνέπειες για τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτός του ότι 
η Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει 
καταβάλει και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσµες 
οφειλές της. 
 

Άρθρο 41 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Aνεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα 
άρθρα 19 και 43 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να 
καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συµβατικής προθεσµίας 
λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο 
Συµφωνητικό. 
 
2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως από τoν 
Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 
απώλεια ή ζηµία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 
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3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και 
επιπλέον από κάθε αποζηµίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή απώλειας 
που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσµα αντισυµβατικής συµπεριφοράς του 
Αναδόχου. 
 
4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να 
καταβληθεί από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 
 
5. Οι όροι µε βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 
καταβαλλοµένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συµφωνητικό. 
 

Άρθρο 42 
Απαιτήσεις - ∆ιαφωνίες 

 
1. Aπαιτήσεις 
 
1. 1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε µια ανατρεπτική προθεσµία 15 
ηµερών από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να 
υποβάλει την απαίτηση. 
 
Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήµατος που 
προτίθεται να θέσει. 
 
1. 2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αµέσως µε τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Επιχείρησης, 
δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούµενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να 
τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα όλων 
των στοιχείων, µόλις του ζητηθούν. 
 
1. 3. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική ανάλυση 
της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονοµική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά 
εύλογα διαστήµατα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα 
συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την 
τελική οικονοµική ανάλυση µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από τη λήξη του γεγονότος. 
 
1. 4. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, 
περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι µπορεί να επαληθευτεί 
από τα τηρηθέντα στοιχεία. 
 
2. ∆ιαφωνίες 
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2.1. Κάθε διαφωνία, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που σχετίζεται µε µη 
ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθµιση απαίτησής του σύµφωνα µε τα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύµβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο 
µε "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας"  όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύµιση ότι η διαφωνία 
αυτή γίνεται µε βάση το παρόν άρθρο. 
 
2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που 
αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 
α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
β. έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 
γ. η αιτουµένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό. 
 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 
στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 
2.3. Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ηµέρες από 
την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την 
απόφαση της Επιχείρησης. 
 
2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της 
Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα τακτικά ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
Πριν από την προσφυγή στα ∆ικαστήρια ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει την επίλυση της 
διαφωνίας του µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο 
γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το αρµόδιο όργανο της 
Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού η οποία διαπραγµατεύεται µε τον 
Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 
 
2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση των 
Εργασιών, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της 
Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια Παροχή των Υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο 43 
Καταγγελία της Σύµβασης 

 
1. Καταγγελία της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από 
τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει 
χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις προηγούµενες 
έγγραφες επισηµάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραµµα των Παρεχόµενων 
Υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23 των Γενικών Όρων ή εάν δεν 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύµβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 
εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση των Εργασιών ή 
εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί 
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιµόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει 
ή δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια και δε συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις 
κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηµατικά παραλείπει την τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η 
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Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική 
Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξεις του 
παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή 
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που 
τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από 
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καµιά 
περίπτωση δε µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. 
 
Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" µέσα 
στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς 
τον Ανάδοχο, η οποία  κοινοποιείται µε ∆ικαστικό Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία 
της Σύµβασης µερικά ή ολικά. 
 
1.2. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παρ. 2.4 του παρόντος Άρθρου. 
 
Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 
αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης στην περίπτωση 
που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 των Γενικών Όρων ο Ανάδοχος 
υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε 
οποιοδήποτε τρίτο. 
 
2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου. 
 
2.1. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης (Επικύρωση 
της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών ένσταση 
του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εµπρόθεσµα 
αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 
Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) 
µηνών από την κατάθεση της ένστασης. 
 
2.2. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από την Παροχή Υπηρεσιών και γίνεται 
εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. 
 
2.3. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση των Εργασιών, είτε να 
το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να 
χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα υλικά τα 
εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν 
προσκοµισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο των Εργασιών. 
 
2.4. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων 
της Επιχείρησης για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 
 
α. γίνεται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής 
 
β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών. 
 
γ. γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας. 
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2.5. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία του 
Αναδόχου, το δυνατό συντοµότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα 
καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που 
έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των 
τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποιήτων ή µερικώς χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και 
οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Επιχείρηση µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεωπιστώσει ανάλογα τον 
Ανάδοχο. 
 
3. Ανυπαίτιος Καταγγελία. 
 
3.1. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, να την καταγγείλει ολικά ή µερικά, µε την προϋπόθεση 
ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ηµεροµηνία καταγγελίας της. 
 
3.2. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύµβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται να 
επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να 
καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύµφωνα µε τους όρους 
της Σύµβασης για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. 
Επίσης η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που 
έχουν προσκοµισθεί και αποζηµίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά που 
βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προµήθειας. 
 
Ειδικά για τον προσδιορισµό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προµήθειας υλικών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα 
αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προµήθειας µε βάση 
το Πρόγραµµα Εκτέλεσης των Εργασιών καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα 
σχετικά έξοδα. 
 
3.3. Σε περίπτωση που η Σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχουν 
εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του Συµβατικού 
Τιµήµατος, η Επιχείρηση καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο µέρος των 
εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζηµίωση για τεκµαιρόµενο όφελος, που δε µπορεί 
να είναι µεγαλύτερο του 5% του ποσού που αποµένει από το Συµβατικό Τίµηµα, αφού 
αυτό µειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και µετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο µέρος των 
εγκαταστάσεών του, η αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιµολογηθεί και τα 
υπόλοιπα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος Άρθρου, για τα 
οποία αποζηµιώνεται ο Ανάδοχος. 
 
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης αυτής, λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 
συνθήκες και ιδίως το µέγεθος των Εργασιών και ο χρόνος αποδέσµευσης του 
Αναδόχου. 
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Άρθρο 44 
∆ωσιδικία - ∆ίκαιο της Σύµβασης 

 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της 
Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της, 
συµφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρµόδια είναι τα τακτικά ∆ικαστήρια Αθηνών. 
 
2. Η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νοµοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

 

 Αντικατάσταση 4.000 αυλών κυρίου συµπυκνωτή της Μον. ΙΙΙ (σκέλη 31 και 32) 
 Α. Γενικά 

Η εργασία αφορά στην αφαίρεση 4.000 περίπου αυλών κράµατος χαλκού (CuNi 5) και στα δύο σκέλη 
εισόδου νερού (Νο31 και Νο32) στον κύριο συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ και στην τοποθέτηση 
αντίστοιχα 4.000 περίπου νέων αυλών από κράµα χαλκού (Copper Nickel 90/10) στην ίδια θέση. 
 
 Για την εργασία αυτή θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι κατά την διάρκεια της 
προηγούµενης αντικατάστασης αυλών στον κύριο συµπυκνωτή της Μονάδας, το φθινόπωρο 
του 2003 (3.614 τεµάχια), διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ως προς την ευθυγράµµιση και 
καθετότητα των εσωτερικών διαφραγµάτων µε τους δύο καθρέπτες του συµπυκνωτή (το 
πρόβληµα ήταν περισσότερο εµφανές στα Νο3, 4 και 6 διαφράγµατα του Νο31 σκέλους). 
Κατά συνέπεια προκειµένου να γίνει εξαγωγή των παλαιών αυλών πραγµατοποιήθηκε κοπή 
τους σε τµήµατα, εσωτερικά του συµπυκνωτή και κατόπιν, κατά την εισαγωγή των νέων 
αυλών, εκτελέστηκαν εντός του συµπυκνωτή µηχανουργικές κατεργασίες στις οπές των 
διαφραγµάτων (διάνοιξη µε µαγνητικό δράπανο όλων των οπών του Νο4 διαφράγµατος 
καθώς και κατεργασία και λείανση των υπολοίπων).  
 

 Β. Εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν κατά σειρά εκτέλεσης 
1. Επιµελής καθαρισµός του κυρίου συµπυκνωτή από πλευράς ψυκτικού νερού. 

 
2. Άνοιγµα των δύο µεγάλων θυρίδων του κυρίου συµπυκνωτή πλευράς εισόδου ψυκτικού νερού οι 

οποίες βρίσκονται στο εµπρόσθιο µέρος του (στην πλευρά µετασχηµατιστών) καθώς και των  
ανθρωποθυρίδων επιθεώρησης. 

 
3. Αφαίρεση µε προσεκτική κοπή της επικλινούς λαµαρίνας στα υδροκιβώτια εισόδου ψυκτικού στο 

κάτω µέρος τους και καθαρισµός του χώρου από λάσπες.  
 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση κατάλληλης πλατφόρµας εργασίας για την εξαγωγή και τοποθέτηση των 
αυλών. 

 
5. Σταδιακή αφαίρεση των 4.000 παλαιών αυλών του συµπυκνωτή, µήκους 10.000mm, µε διαδικασία 

αποεκτόνωσης και εξαγωγής. Λόγω όµως της µεγάλης απόκλισης ως προς την ευθυγράµµιση και την 
καθετότητα των οπών των εσωτερικών διαφραγµάτων του συµπυκνωτή, πιθανόν µετά την 
αποεκτόνωση των άκρων να απαιτηθεί και κοπή των  αυλών σε τµήµατα εσωτερικά του συµπυκνωτή.  

 
6. Θα ακολουθήσει η διάνοιξη τοπικά µε µαγνητικό δράπανο των οπών, ειδικά στο 4ο εσωτερικό 

διάφραγµα του συµπυκνωτή, κατεργασία και λείανση των οπών στα υπόλοιπα διαφράγµατα 
(περισσότερο στο 3ο και 6ο) ιδιαίτερα στο Νο31 σκέλος του. 

 
7. Επιθεώρηση των επιφανειών και επιµελές καθάρισµα όλων των οπών στα διαφράγµατα και τους 

καθρέπτες του συµπυκνωτή (καλή λείανση επιφάνειας). Επιθεώρηση και καθαρισµός του πυθµένα 
του συµπυκνωτή από µεταλλικά υπολείµµατα.   

 
8. Τοποθέτηση των νέων αυλών ιδίου µήκους. 

 
9. Τοποθέτηση παράλληλα και κατάλληλων στηριγµάτων στις οπές των διαφραγµάτων, όπου 

πραγµατοποιήθηκε η διάνοιξη, για την αποφυγή ταλαντώσεων των αυλών σε εκείνα τα σηµεία. Για 
την κατασκευή των στηριγµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τµήµατα των παλαιών αυλών. 

 
10.  Εκτόνωση των δύο άκρων. 
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11.  Κόψιµο τυχόν περισσευούµενου τµήµατος αυλών από την πλευρά της εξόδου. 
 

12.  Τοποθέτηση και κόλληση της επικλινούς λαµαρίνας. 
 

13.  Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων στις δύο µεγάλες θυρίδες και στις 
ανθρωποθυρίδες του συµπυκνωτή. 

 
14.   Εκτέλεση υδραυλικής δοκιµής µε εισαγωγή αφαλατωµένου νερού πλευρά συµπυκνώµατος. 

  
 Γ. Λειτουργικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Κ. Συµπυκνωτής 
Συνολική επιφάνεια εναλλαγής                :  18.200m2 
      
Αυλοί προς αντικατάσταση                        : 4.000 περίπου, ανάλογα µε τα 

ευρήµατα και την εξέλιξη των 
εργασιών. Η τελική απόφαση θα 
καθορισθεί από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία.  

• ∆ιάµετρος εξωτερική / πάχος                 :  25/1mm 
• Υλικό εγκατεστηµένων αυλών                                                    :  CuNi 5 
• Μήκος αυλού                                        :  10.000mm 
• Υπάρχουσα στερέωση (προσαρµογή)   : Εκτόνωση σε βάθος επί του 

καθρέπτη 
• ∆ιάταξη αυλών                                      : Οριζόντια ευθυγράµµιση µε 2 

καθρέπτες, σχέδιο 1322460 Cb 
 

Κιβώτια εισόδου - εξόδου νερού    (water boxes) 
Ποσότητα                                              :  2 (Νο 31, 32) 
• Προσαρµογή                                         :  Συγκολλητά 
• Εσωτερική επικάλυψη                          :  Εποξειδική 
• Υλικό                                                    :  Η ΙΙ, DIN 17155 
• Πίεση σχεδιασµού      
                           

:  4,4 bar  

Καθρέπτες (Tupes sheets)  
• Πάχος                                                   :  30mm 
• Υλικό                                                   :  Η ΙΙ, DIN 17155 
• Μεταξύ τους απόσταση        
                

:  9930mm περίπου 

Ενδιάµεσα διαφράγµατα (plates)              
• Ποσότητα                                             :  8 
• Πάχος                                                  :  25mm 
• Υλικό 
                                                

Εξωτερικό µήκος σκελών  
                                    

:  st 37.2 
 
:  13000mm περίπου 
 

Εσωτερικές διαστάσεις σκελών πλευρά 
Εισόδου ψυκτικού νερού  

 

• Βάθος                                                 :  1.600mm περίπου 
• Ύψος                                                   :  5.000mm περίπου 
• Πλάτος                                                 :  2.100mm περίπου 
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 ∆. Εκτέλεση των εργασιών 
Ο καθαρισµός των αυλών όλου του συµπυκνωτή θα πραγµατοποιηθεί µε την χρήση πλυστικής συσκευής 
υψηλής πίεσης µε δυνατότητα ρύθµισης που θα διαθέτει ο Ανάδοχος (πίεση περίπου 160 bar και παροχή 
1800 lt/h, ενδεικτικά αναφέρεται η συσκευή KARCHER HD 2000). Η διαδικασία καθαρισµού του 
συµπυκνωτή περιλαµβάνει το άνοιγµα των ανθρωποθυρίδων επιθεώρησης και από τις δύο πλευρές του, το 
ξέπλυµα των υδροθαλάµων και κατόπιν των αυλών (σε αντίθετη ροή από αυτήν του ψυκτικού νερού) έως 
να αποκαλυφθούν πλήρως οι µεταλλικές επιφάνειες. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην 
πληγωθούν οι αυλοί και οι αυλοφόρες πλάκες (καθρέπτες). Οι φραγµένοι από ξένα σώµατα αυλοί 
αποφράσσονται πρώτα µε µηχανικά µέσα.  
   
Κατόπιν θα γίνει το άνοιγµα των εµπρόσθιων θυρίδων και η τοποθέτηση της εξέδρας εργασίας µε τρόπο 
ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 
Αφαίρεση µε προσεκτική κοπή της επικλινούς λαµαρίνας στα υδροκιβώτια εισόδου ψυκτικού στο κάτω 
µέρος και καθαρισµός του χώρου από λάσπες. 
 
Για την αφαίρεση των παλαιών αυλών και κατά το στάδιο της αποεκτόνωσης των δύο άκρων µε ειδικό 
εργαλείο, ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι δεν θα σηµαδευτούν οι εσωτερικές επιφάνειες των οπών των 
καθρεπτών. Η κανονική αφαίρεση των αυλών επιτυγχάνεται µε ώθηση κάθε αυλού προς τα έξω και θα 
γίνεται µε µπρούτζινο ζουµπά, κατά προσέγγιση 200 mm και πάντοτε κατά την πλευρά της εξόδου, ώστε 
να µπορεί να πιαστεί. Το τράβηγµα από την άλλη άκρη του αυλού θα γίνεται µε µέγγενη αυλακωτών 
σιαγώνων. 
 
Εάν η εξαγωγή είναι δύσκολη µπορούν να χρησιµοποιηθούν βαρούλκα (βίντσια) ή παλάγκα. Εάν και 
αυτός ο τρόπος δεν είναι εφικτός, λόγω της µεγάλης απόκλισης ως προς την ευθυγράµµιση των οπών 
και της καθετότητας των εσωτερικών διαφραγµάτων του συµπυκνωτή, τότε θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί σταδιακή αφαίρεση µε κοπή των  παλαιών αυλών εσωτερικά του συµπυκνωτή. Καλός 
καθαρισµός και έλεγχος του χώρου πλευράς συµπυκνώµατος του συµπυκνωτή.  
 
Πριν από την αρχή της ανατούµπωσης θα προηγηθούν  επιµελής καθαρισµός των οπών (διαφραγµάτων 
και καθρέπτη), επιθεώρηση των εσωτερικών επιφανειών και εάν είναι αναγκαίο τόρνευση αυτών. 
∆ηλαδή θα γίνει εντός του συµπυκνωτή διάνοιξη τοπικά µε µαγνητικό δράπανο των οπών στο 4ο 
εσωτερικό διάφραγµα στήριξης των αυλών, επεξεργασία και λείανση των οπών στα υπόλοιπα 
διαφράγµατα (περισσότερο στο 3ο και 6ο) ιδιαίτερα στο Νο31 σκέλος. Η τοποθέτηση κάθε νέου αυλού 
από υλικό Copper Nickel 90/10 θα γίνεται χειροκίνητα µε κωνικό οδηγό στο άκρο. Στους αυλούς που 
λόγω της µεγάλης απόκλισης των διαφραγµάτων πραγµατοποιήθηκε διάνοιξη των οπών µε 
µηχανουργικές κατεργασίες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατόπιν κατάλληλα στηρίγµατα στις οπές για 
την αποφυγή ταλαντώσεων σε εκείνα τα σηµεία. Για την κατασκευή των στηριγµάτων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και τµήµατα των παλαιών αυλών. Επιθεώρηση και καθαρισµός του πυθµένα του 
συµπυκνωτή από µεταλλικά υπολείµµατα.  
 
Πριν από την εκτόνωση η οποία θα γίνει µε αυτόµατη µηχανή εκτόνωσης θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
η διαδικασία υπολογισµού εκτόνωσης και αφού εγκριθεί από την ∆ΕΗ θα γίνει δοκιµαστική εκτόνωση σε 
δοκίµιο οµοίων διαστάσεων. Αποκλείεται  χειροκίνητη εκτόνωση σε αυλούς. Η εκτόνωση των δύο άκρων 
αρχίζει από την πλευρά εισόδου του νερού (πλευρά Μετασχηµατιστών), ο δε αυλός πρέπει να είναι 
πρόσωπο µε τον καθρέπτη και να προεξέχει 3mm περίπου (βλέπε συνηµµένο σχέδιο 1322460 Cb 
λεπτοµέρεια ΙΙΙ). Μετά το πέρας των δύο εκτονώσεων ανά αυλό, το περισσεύων τµήµα του αγωγού στον 
πίσω καθρέπτη (κατά περίπτωση) θα αφαιρείται µε κοπή του. Τοποθέτηση και κόλληση της επικλινούς 
λαµαρίνας. 
 
Η εκτέλεση της υδραυλικής δοκιµής στην πλευρά του συµπυκνώµατος θα γίνει µε τους καθρέπτες 
τελείως ξηρούς (στεγνούς), χωρίς πρόσθεση φθορίζουσας ουσίας στο νερό. Μετά το πέρας της 
υδραυλικής δοκιµής θα γίνει αποκατάσταση του τακαρίσµατος του συµπυκνωτή, έλεγχος, καθαρισµός 
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των εσωτερικών χώρων του. Κλείσιµο όλων των θυρίδων του συµπυκνωτή λαµβάνοντας όλα τα µέτρα 
και οδηγίες για τη σωστή στεγανοποίηση. 
 
Εάν κατά το στάδιο εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών παρουσιασθεί αποκόλληση από κτυπήµατα ή 
εκδορές της εποξειδικής επικάλυψης της επιφάνειας, σε αυτή θα εφαρµοστεί κατάλληλο υλικό, όπως το 
COPON METALLIC base 93 κατασκευής ASTRAL Γαλλίας ή αντίστοιχης άλλης εταιρείας. 
 
Αφαίρεση των εγκατεστηµένων προστατευτικών αντιδιαβρωτικών µηχανισµών του συµπυκνωτή 
(ηλεκτρόδια) προς διευκόλυνση των εργασιών θα επιφέρει την επανατοποθέτησή τους, αφού 
προηγουµένως καθαριστούν. 
Οι παραπάνω εργασίες επιµετρούνται σε  τεµάχιο κατ’ αποκοπή, σύµφωνα µε το α/α Νο 1  του  
Τιµολόγιου Προσφοράς. 
 
 Ε. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 
Όσες απρόβλεπτες εργασίες προκύψουν και δεν περιγράφονται παραπάνω  θα εκτελεστούν από τον 
Ανάδοχο (µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας) και θα επιµετρηθούν ανά ώρα τεχνίτη 
σύµφωνα µε το α/α 2 και ανά ώρα βοηθού τεχνίτη σύµφωνα µε το α/α 3 του Τιµολόγιου 
Προσφοράς µε µονάδα µέτρησης αντίστοιχα σε ΕΩ ή θα εκτελεστούν αφού προηγουµένως 
συνταχθεί πρωτόκολλο τιµής µονάδας νέας εργασίας, τεχνική περιγραφή και κατατεθεί από τον Ανάδοχο 
το αντίστοιχο  ΣΑΥ-ΦΑΥ για την εργασία αυτή. 
Τα ποσά που θα προκύπτουν από τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας θα 
αντλούνται από το α/α 4 του Τιµολόγιου Προσφοράς. 
 
 
 ΣΤ. Παροχές προς τον Εργολάβο 
 

Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κάτωθι εξοπλισµό του Σταθµού. 
-Ρευµατολήπτες 220 V ή 380 V. 
-Νερό γενικής χρήσης. 
-Αέρα γενικής χρήσης. 
 
Κάθε άλλη χρήση του εξοπλισµού του Σταθµού θα γίνεται µετά από την έγκριση ανάλογης αίτησής 
του προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

 Ζ. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Για κάθε εργασία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

-Εξασφάλιση φωτισµού των χώρων εργασίας, 

-Οριοθέτηση του χώρου εργασίας, 

-Καθαρισµός του χώρου εργασίας,  

-Έκδοση Αδειών Εργασίας,  

-Εκτέλεση εργασιών τηρώντας τα µέτρα Ασφάλειας Εργασίας και την χρήση των κατάλληλων ΜΑΠ, 

-Εξασφάλιση κατά την διάρκεια των εργασιών των οδών διαφυγής και διατηρώντας τον χώρο καθαρό 
και µη έχοντας αφήσει επικίνδυνα σηµεία και υλικά, 

-Πριν την παράδοση της Άδειας Εργασίας καθαρισµός του χώρου και άρση των περιορισµών 
οριοθέτησης, 

- 
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-Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες για τις οποίες   
κατέχει νόµιµη άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται. 

-Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η λήψη άδειας αποµόνωσης, ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει 
σε καµία εργασία αν δεν έχει τηρήσει προηγουµένως την προβλεπόµενη από τη ∆ΕΗ Α.Ε. 
διαδικασία. 

-Ο Ανάδοχος Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται  χρήση ικριωµάτων ή 
φορητών σκαλών θα εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις των Π.∆. 1073/81, 778/80, 17/88 και 
155/04.  

-Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ενδέχεται να εκτελέσει  έκτακτες εργασίες οι οποίες δεν 
προβλέπονται από την αντίστοιχη Σύµβαση, τα τυχόν τροποποιητικά Συµπληρώµατά τους και το ΣΑΥ 
το οποίο έχει καταθέσει στη ∆ΕΗ, να το αναγγείλει γραπτά στη ∆ΕΗ Α.Ε. και να συµπληρώσει ή/και να 
τροποποιήσει το ΣΑΥ. 

-Το διατεθειµένο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης και αποδοχής των αρµοδίων οργάνων του 
Σταθµού. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 

 
∆ιακήρυξη : ∆ΥΠΠ - 1387  

 
Παροχή Υπηρεσιών: «Αντικατάσταση 4.000 
αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆.∆ΥΠΠ - 1387

ΣΤ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡ.

TIMH MON. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ €
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ €

1

ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΥΛΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΜΟΝ. ΙΙΙ   MHKOYΣ 

10.000mm  (ΣΚΕΛΗ 31 ΚΑΙ 32) ΤΕΜ

2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΤΗ Ε.Ω

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΤΗ Ε.Ω

4 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΤA ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
KAT' 

AΠΟΚΟΠΗ
3.400,00

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

ΕΥΡΩ

Για τον ∆ιαγωνιζόµενο Για τη ∆ΕΗ Α.Ε 

<<Αντικατάσταση 4.000 αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου>>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



 

 

 

Σ.Κ/∆.∆ΥΠΠ-1346 /ΕΞΩΦΥΛΛΟ  ΠΡΟΜ. ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 

 
 
∆ιακήρυξη : ∆ΥΠΠ - 1387  

 
Παροχή Yπηρεσιών: «Αντικατάσταση 4.000 
αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου». 
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆.∆ΥΠΠ - 1387

ΣΤ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.                     

€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

1
ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΥΛΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΜΟΝ. ΙΙΙ  
ΜΗΚΟΥΣ 10.000mm  (ΣΚΕΛΗ 31 ΚΑΙ 32) ΤΕΜ 4.000,00

2
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  

ΤΕΧΝΙΤΗ
Ε.Ω 300,00

3
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  

ΕΡΓΑΤΗ
Ε.Ω 300,00

4 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
KAT' 

AΠΟΚΟΠΗ
1 3.400,00 3.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Για τον διαγωνιζόµενο ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ Α.Ε

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<<Αντικατάσταση 4.000 αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου>>
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
    
      
      
                                         

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ - 1387 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
  

 

  

                             
  

 

                                                      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ-1387 
 

Παροχή Yπηρεσιών: «Αντικατάσταση 4.000 
αυλών κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ  Τ Ι Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32     
      
      
                                         

                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1387 
 

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Το Συνολικό τίµηµα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικώς  Ολογράφως 
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................................... 

 

................................. 
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................................. 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22 104 32 Αθήνα 

   
                                                                       
 

 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 

 
 
∆ΥΠΠ-1387 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση 4.000 αυλών 
κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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ΒΧ/Ασφαλίσεις Παροχής Υπηρεσιών  
1

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 
 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης. 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην 
Ελλάδα. 
 
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 
∆ΕΗ Α.Ε. 
 
1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 
 
1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως 
µη ικανοποιητικές από τη ∆ΕΗ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 
τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλέσης του Αναδόχου. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ΕΗ Α.Ε., για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 
Η ∆ΕΗ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
 
1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος 
συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή 
ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο 
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ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η 
∆ΕΗ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή εγγύησή 
του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 
 
 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων. 
 
Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 38 των Γενικών 
Όρων της ∆ιακήρυξης θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για τις υπόψη Παρεχόµενες 
Υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του 
Αναδόχου. 
 
2.2. Η ∆ΕΗ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς τη γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
2.4. Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆ΕΗ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απ' αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ∆ΕΗ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου 
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν τις ίδιες τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες, τον εξής Ειδικό 
Όρο: 
 
"Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης των εκτελεσθεισών 
Εργασιών: 
 
α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 

ζηµιά κλπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
β. Εφόσον η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 
καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στη ∆ΕΗ Α.Ε., αυτόµατα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 
και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει 
τη σχετική αποζηµίωση στη ∆ΕΗ Α.Ε., µετά από αίτησή της. 
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Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ∆ΕΗ Α.Ε. κατ' ουδένα τρόπο 
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΗ Α.Ε." 
 
 
3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων. 
 
Στα Aσφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 
 
3.1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. 
 
3.1.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο των Έργασιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.1.2. Αντικείµενα ασφάλισης. 
 
α. Η συνολική αξία  των υπό εκτέλεση Εργασιών συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 

συµπληρωµάτων της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρµογών (θετικών 
ή αρνητικών) του αρχικού Συµβατικού Τιµήµατος. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα 
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
περιλαµβανοµένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς 
επίσης από λανθασµένη µελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασµένη κατασκευή 
(MANUFACTURER'S RISK), ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, κλπ., 
εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη ∆ΕΗ Α.Ε. µε ιδιαίτερη 
αναφορά στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης) µε εξαίρεση τους κινδύνους που 
συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ 
ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 
επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, 
κλπ.). 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την 
πραγµατική αξία των Παρεχοµένων Υπηρεσιών και οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώµατος της υπασφαλίσεως. 
 
β. Οι µόνιµες, µη µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των Εργασιών. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα 
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµίας κλπ. (εξαιρουµένων των 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται 
από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά. 
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γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ∆ΕΗ Α.Ε. για να χρησιµοποιηθούν 
στις Εργασίες. 

 
 
3.1.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε µε την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των Εργασιών, ανάλογα 
µε ποιο από τα δύο συµβεί πρώτα και θα λήγει, είτε µε την ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε µε την 
ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισµού). 
Από την ηµεροµηνία αυτή αρχίζει η εκτεταµένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης 
(extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι 
συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 
 
3.2. Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία. 
 
3.2.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των 
εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της Έναρξης της 
Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ∆ΕΗ Α.Ε. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. δύο (2) µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ηµεροµηνία 
Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού) Βεβαιώσεις 
Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνοµολογηθούν αργότερα 
και θα καλύπτουν την Παροχή Υπηρεσιών για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και 
Τυχαία Περιστατικά µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των 
ασφαλίστρων. 
 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.2.2. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Η συνολική αξία της (ουσιαστικά αποπερατωµένης) Εργασίας έναντι κινδύνων από 
Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισµό, φωτιά κλπ.) 
 
3.2.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Από την ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. 
Μηχ.) ή την ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 
εξοπλισµού), µέχρι την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή 
Παραλαβή. 
 
 
3.3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
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3.3.1. Ειδικοί Όροι 
 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
µε την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των 
Εργασιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα πλαίσια των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 
 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.3.2. Αντικείµενο ασφάλισης. 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 
σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που 
προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων εργασιών, 
οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 
 
α. Η ∆ΕΗ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό 

τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις 
της διασταυρουµένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

κατά του Αναδόχου ή της ∆ΕΗ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων 
µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., 

των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆ΕΗ Α.Ε. (ευθύνη 

προστήσαντος). 
 
 
3.3.3. Όρια αποζηµίωσης 
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Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σ'ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 
ακόλουθα : 
 
α. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτοµο και 
ατύχηµα 30.000 ΕΥΡΩ. 

 
β. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως 

του αριθµού των παθόντων 147.000 ΕΥΡΩ. 
 
γ. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζηµιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 
εξ αυτού ως και ζηµιωθέντων αντικειµένων 30.000 ΕΥΡΩ. 

 
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000 

ΕΥΡΩ. 
 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του 
ποσού των 300.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και 
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ τόσο η 
Σύµβαση ∆ΕΗ Α.Ε. - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο 
Ανάδοχος για να µη µένει υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση 
συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το 
αντίστοιχα µειωµένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 
να είναι συνεχώς 300.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του 
Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

 
Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ µπορεί να διαφοροποιούνται κατά 
περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
Σ' ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων τα όρια αποζηµιώσεως για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση θα 
πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 
 
3.3.4. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των Εργασιών και θα λήγει 
την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέµα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε την Παροχή Υπηρεσιών, η οποία εµπίπτει 
στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση 
εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 
ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων µε τους ίδιους όρους 
κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για 
την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ. 
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3.4. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
3.4.1. Ειδικοί Όροι 
 
Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆ΕΗ 
Α.Ε., 15 ηµέρες πριν από την έναρξη µεταφορών και θα φυλάσσεται στη ∆ΕΗ Α.Ε. 
(∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.4.2. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των µεταφεροµένων υλικών 
(Εξοπλισµός, µηχανήµατα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς 
και των υλικών ιδιοκτησίας ∆ΕΗ Α.Ε. που θα µεταφέρονται µε ευθύνη του Αναδόχου 
για τους µεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός 
Κινδύνου. 
 
3.4.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τους 
από οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή 
τους στον τόπο των Εργασιών. 
 
3.5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 
 
3.5.1. Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Εργασιών κλπ. από τη χρήση τους 

σαν αυτοκινούµενα οχήµατα (Ν.489/76). 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές κλπ. 
που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Εργασιών κλπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες των Εργασιών, είτε ανήκουν σ' αυτόν, 
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 
εκάστοτε από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής : 
 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν 
λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν 
ανεπαρκή κατά το Νόµο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 
οποιαδήποτε µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατος στην περιοχή εκτέλεσης των 
Εργασιών. 
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3.5.2. Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Εργασιών κλπ. από τη χρήση τους 
σαν Εργαλεία. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές, 
ατυχήµατα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα 
Εργασιών κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την Παροχή 
Υπηρεσίας. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. 
είναι οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 
(παράγραφος 3.3 του παρόντος). 
 
Εξαιρείται ο όρος : "Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι συνασφαλισµένη". 
 
 
3.6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 
 
3.6.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 
Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής 
ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει 
οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε., όλα τα 
αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού 
προσωπικού του. 
 
3.6.2. Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 
συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Παρεχόµενης Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των 
συµβούλων ή συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων 
προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 
 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 
οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. Υπεύθυνη 
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∆ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. 
 
Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στη ∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
 
3.7. Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της ∆ΕΗ Α.Ε. που χορηγούνται στον Ανάδοχο 
 
3.7.1. Αντικείµενο Ασφάλισης 
 
Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα 
υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, µετρητές, µετασχηµατιστές και παρεµφερή 
είδη που χορηγεί η ∆ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύµβασης. 
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα, µετρητές, µετασχηµατιστές 
και παρεµφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της 
∆ΕΗ Α.Ε., από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 
προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σηµείο των εγκαταστάσεων ή για 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά παραδίδονται 
από τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στα Έργα και θα 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν γένει 
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς 
χώρους αποθήκευσης ή ακόµη απερίφρακτους χώρους που όµως επιτηρούνται από 
ειδικά εντεταλµένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και µέχρι την 
ενσωµάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. ή την για οποιοδήποτε λόγο 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την 
υποβολή της ∆ήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.3. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά αρχίζει από τη στιγµή που τα 
υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. 
και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν 
γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω 
και µέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σηµείο των 
εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις 
Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή της ίδιας 
προαναφερόµενης ∆ήλωσης του Αναδόχου. 
 
 
3.7.2. Όριο Ασφαλιζόµενης Αξία Υλικών 
 
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ∆ΕΗ 
Α.Ε. που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος 
για κάθε χρονική στιγµή, προσαυξηµένη κατά 20% και στρογγυλευµένη στα 
πλησιέστερα 3.000 ΕΥΡΩ. Στις περιπτώσεις που η ∆ΕΗ Α.Ε. διαπιστώνει, από τα 
υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας 
∆ΕΗ Α.Ε. που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι µεγαλύτερη της 



ΒΧ/Ασφαλίσεις Παροχής Υπηρεσιών  
10

προαναφερόµενης ασφαλιζόµενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέµβασης της 
∆ΕΗ Α.Ε. ώστε µε πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάµενη διαφορά. 
 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 
οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζηµιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., 
µερικής ή ολικής, είναι ίσο µε το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του 
Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ∆ΕΗ Α.Ε. που έχει στα 
χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύµβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο 
στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των 30.000 ΕΥΡΩ. 
 
 
3.7.3. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 
 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης του 
Αναδόχου µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. και λήγει µετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του 
τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. και την υποβολή γραπτής ∆ήλωσης 
του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρηµένη από την 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον 
ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως 
άνω τερµατισµού της. 
 
Για να τεθεί τέτοιο θέµα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30) 
ηµέρες νωρίτερα, µε συστηµένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε 
του Αναδόχου, η ∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ. 
 



 

 

/∆.∆ΥΠΠ-1346 /ΕΞΩΦΥΛΛΟ  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 

 
∆ιακήρυξη : ∆ΥΠΠ - 1387  

 
   

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση 4.000 αυλών 
κύριου συµπυκνωτή της Μονάδας 
ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

- Υπεύθυνη  ∆ήλωση  περί  αποδοχής  των  όρων  της  ∆ιακήρυξης. 
 
- Υπεύθυνη  ∆ήλωση  συνυπευθυνότητας  για  Συµπράξεις. 
 
- Υπόδειγµα  Εγγυητικής  Επιστολής  Συµµετοχής  στο  ∆ιαγωνισµό. 
 
- Υπόδειγµα  Εγγυητικής  Επιστολής  Προκαταβολής. 
 
- Υπόδειγµα  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης. 
 

- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά της ∆ΕΗ που χορηγήθηκαν  
 στον Ανάδοχο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η      ∆ Η Λ Ω Σ Η 

(Καλύπτει  την  παράγραφο  2.4  του  άρθρου  6 
του  Τεύχους  «Όροι  και  Οδηγίες  ∆ιαγωνισµού») 

 
 
 
 
 

 
Ο υπογράφων ∆ιαγωνιζόµενος  .............44444............................................................................................................  
δηλώνω υπεύθυνα: 
 
1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της ∆ιακήρυξης µε στοιχεία  .......................................................................  

που αφορά στο  Έργο 
...........................................................................................................................44........................  
4444444444444444444444444444444444444444. και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που 
αναφέρονται στο Αρθρο 1 του Τεύχους «Οροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού» και ότι 
αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης και των 
Συµπληρωµάτων αυτής  ........................................................... ......44444444444444.............................. 

 
2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς 

Πίνακες Υλικών και Τιµών ή Τιµολόγια, καθώς και όλα τα  λοιπά  συνηµµένα  σ’ αυτά  
έγγραφα τα οποία αποτελούν τµήµα της προσφοράς µου, την ακρίβεια της οποίας  
εγγυώµαι  σύµφωνα µε το άρθρο  696 του  ΑΚ. 
 

3. Ότι η διαµόρφωση των τιµών της προσφοράς µου έγινε µετά από εξέταση που  
πραγµατοποίησα στον  τόπο του Εργου,  όπου  έλαβα  πλήρη  γνώση  των  συνθηκών  
και  κινδύνων  που  υπάρχουν ή  µπορούν  να  εµφανισθούν και  που  είναι  δυνατόν 
να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του 
δηµοπρατούµενου Εργου. 

 
4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική µη δυνάµενη να αποσυρθεί ή 

τροποποιηθεί και αναπροσαρµογή των τιµών της προσφοράς µου (εκτός αυτών του 
άρθρου  8  του Συµφωνητικού της Σύµβασης) δε θα µπορώ ν’ απαιτήσω  µετά  την  
τυχόν  ανάθεση  σε  µένα  της εκτέλεσης του έργου. 

 
5. Ότι  παραιτούµαι  ρητά και ανεπιφύλακτα  από  οποιοδήποτε  δικαίωµα  ή  απαίτηση 

από τα άρθρα 325  -  329,  1106   και   388  του  Αστικού  Κώδικα, δεδοµένου  ότι  τον  
κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών το θεωρώ ως 
ενδεχόµενο και τον αποδέχοµαι. 

 
6. Ότι  στις τιµές της  προσφοράς µου  έχω  περιλάβει  όλες  τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, 

ασφαλιστικές εισφορές, δασµούς, κλπ. Σε σχέση µε την εκτέλεση του  
αναλαµβανόµενου  έργου,  όπως  αυτές αναφέρονται στη Σύµβαση, καθώς και το 
εργολαβικό µου κέρδος. 

 
7. Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραµείνει σε ισχύ επί χρονικό 

διάστηµα (..........) ηµερολογιακών ηµερών από την καθορισθείσα ηµεροµηνία για την  
υποβολή της και ότι παραιτούµαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώµατός µου προς  
ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς, µε οποιοδήποτε τρόπο, 
µορφή  ή  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, µετά την υποβολή της στη ∆ΕΗ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της. 



 
 
 
8. Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον   

παρόντα ∆ιαγωνισµό, δεσµεύεται να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ζητηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε., όλα ή µέρος των 
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις Υπεύθυνες δηλώσεις 
ή/και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), εντός ευλόγου προθεσµίας 
και όπως αυτά εξειδικεύονται στη παράγραφο 2.6 του Άρθρου 6 - ‘’Περιεχόµενο 
Προσφοράς’’ του Τεύχους 2 ‘’ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’’. 

 
 
 
 
 
 

Ο  ∆ηλών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ Η Λ Ω Σ Η        Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Σε  περίπτωση   Σύµπραξης   Επιχειρήσεων 
(καλύπτει  την  παράγραφο  2.5.2  του  Άρθρου   6   του  

Τεύχους  «Όροι  και  Οδηγίες  ∆ιαγωνισµού») 
 
 
 
 
 
 

Τα υπογράφοντα µέλη της Σύµπραξης για  .....44444444........................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................ 
 

 
1. ........4................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ........4................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ........4................................................................................................................................................................................................... 
 
 
δηλώνουµε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά µας και σε περίπτωση ανάθεσης της 
Σύµβασης σε εµάς, θα είµαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ∆ΕΗ, από κοινού, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µας που απορρέουν από 
την Προσφορά µας και από τη Σύµβαση. 
 
 
 

Οι  ∆ηλούντες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜA 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     ΣΕ     ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΗΜΕΡ.   .................................... 

 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς υπέρ 
του ..........................................................................................................................................44.............................................................. 
......44444...................................................................................................................44...................................................................... 
ο οποίος εδρεύει στην  ....4.............................................................................................4........................................................ 
παραιτούµενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωµα  
να προβάλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 
οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας  παρέχει  ο  Ελληνικός Α. Κ., σχετικά µε την 
εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  856, 862 έως 
864 και 866 έως 869 του Α. Κ. ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του 
ποσού των ...............................................44444444444444444444444444................................................ 
.......444444...................................................................................................................................44................................ για την  
συµµετοχή του παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη 
∆ΕΗ  την .4...................................................44...................................................................................................................................  
για ...................................44..................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................   σύµφωνα και σε απόλυτη συµµόρφωση µε τα  
τεύχη  της ∆ιακήρυξης. 
 
Η εγγύησή µας αυτή αφορά µόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
συµµετοχή του παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό σας καθώς και σε   
περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύµβασης και την  παράδοση  
σ’ εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Η  
παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του ∆ιαγωνιζόµενου για την  
εκτέλεση  της  σχετικής  Σύµβασης. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
∆ιαγωνιζόµενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες  
ανέλαβε  µε  τη συµµετοχή  του  στο  ∆ιαγωνισµό,  αναλαµβάνουµε  την  υποχρέωση   µε   
την   παρούσα   να   σας καταβάλουµε αµελλητί  και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το   ποσό  
της  εγγύησης  στο  σύνολό του  ή µέρους  του,  σύµφωνα  µε τις οδηγίες σας  και   
αµέσως  µετά  το  σχετικό  αίτηµά  σας,  χωρίς  να απαιτείται  για  την  παραπάνω 
πληρωµή  οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση, ενέργεια  ή  συγκατάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου  
και  χωρίς  να ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη  ή  προσφυγή του  στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση 
της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει  µέχρι  την εκπλήρωση 
από το ∆ιαγωνιζόµενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει  αναλάβει µε τη συµµετοχή 
του στο ∆ιαγωνισµό και µέχρι την, από µέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ’ εµάς µαζί 
µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΚΑΛΗΣ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΗΜΕΡ.   .................................... 

 
 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε  (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι  παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς 
υπέρ του  4.44444............................................................................44...................................................................................... 
.................................................................................................................................44................................................................................ 
ο οποίος εδρεύει στην  ......4.........................................................................44....................................................................... 
παραιτούµενοι,  ρητά  και  ανεπιφύλακτα, από την  ένσταση  της  διζήσεως,  από   το  
δικαίωµα  να  προβάλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας  παρέχει  ο  Ελληνικός Α. Κ., 
σχετικά µε την εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  
856, 862  έως 864  και  866  έως   869  του  Α. Κ.  ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ............................................................44444..................................................... 
.....................................................................................................................................44.......................................................  για  την  
ακριβή,  πιστή  και   εµπρόθεσµη   εκπλήρωση  όλων  υποχρεώσεων  του  παραπάνω   
Κατασκευαστή, τις οποίες  έχει αναλάβει µε την υπ’ αριθ. ..................................  Σύµβαση και των 
τυχόν συµπληρωµάτων της και σε απόλυτη συµµόρφωση προς τους όρους της.   
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την  εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω  Κατασκευαστής  παρέβη   οποιαδήποτε  υποχρέωσή  του   από   εκείνες  τις   
οποίες  ανέλαβε  µε την παραπάνω  Σύµβαση,  αναλαµβάνουµε την  υποχρέωση  µε   την    
παρούσα  να  σας  καταβάλουµε   αµελλητί  και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το  ποσό της  
εγγύησης στο σύνολό του ή µέρους του, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και αµέσως  µετά το 
σχετικό αίτηµά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωµή  οποιαδήποτε  
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή  συγκατάθεση του Κατασκευαστού και χωρίς να  ληφθεί  υπόψη   
οποιαδήποτε  τυχόν  σχετική  αντίρρησή  του,  ένσταση,  επιφύλαξη  ή προσφυγή του στα 
∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την εκπλήρωση 
από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει µε την 
αντίστοιχη Σύµβαση και τα τυχόν συµπληρώµατά της και  µέχρι την, από µέρους σας, 
επιστροφή της παρούσας σ’ εµάς µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας 
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
 

ΗΜΕΡ.   .................................... 
 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
Έχουµε την τιµή να  σας  δηλώσουµε ότι  παρέχουµε  εγγύηση  µε  την  παρούσα  σ’ εσάς 
υπέρ του ..................4.........4............................................................................................................................................................... 
...............................................44....4.......................................................................................................................................................... 
ο οποίος εδρεύει στην .......44444444444444444444444444444...4444444444............ 
παραιτούµενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από  το  δικαίωµα  
να προβάλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 
οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας παρέχει  ο  Ελληνικός  Α. Κ., σχετικά µε την 
εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  856, 862 έως 
864 και   866   έως   869  του  Α. Κ.  ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι 
του ποσού των ......4444444........................................................................4444444444444............................. 
......................................................................................................................................44...........................................................................

...............  που  αντιπροσωπεύει τη, δοθείσα  από  σας στον αναφερόµενο  Κατασκευαστή, 
προκαταβολή σύµφωνα µε τη συνοµολογηθείσα µεταξύ σας Σύµβαση για  4................................. 
...............................................................................................44.................................................................................................................. 
........................................................................................................44......................................................................................................... 
..................................................................................................................44............................................................................................... 
..................................  αριθ.  .........................................................  και  µε  ηµεροµηνία  4.................................................. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα  και τους τόκους  της  ως  άνω  προκαταβολής 
για  χρονικό  διάστηµα  ίσο  µε  το  µισό   της  συνολικής  προθεσµίας   κατασκευής  του  
έργου,  ήτοι  µέχρι την  ......................................  και µε επιτόκιο  ............................................... 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την  εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Κατασκευαστής παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες   
ανέλαβε µε την παραπάνω Σύµβαση, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση  µε  την  παρούσα   
να   σας  καταβάλουµε  αµελλητί  και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το ποσό της  εγγύησης  
στο  σύνολό του   ή   µέρους  του,  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  σας  και   αµέσως  µετά  το 
σχετικό  αίτηµά σας,  χωρίς  να  απαιτείται  για  την παραπάνω πληρωµή οποιαδήποτε  
εξουσιοδότηση, ενέργεια  ή συγκατάθεση του  Κατασκευαστού και  χωρίς  να  ληφθεί   
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη  ή  προσφυγή του 
στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη  κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της 
υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι  την  εκπλήρωση 
από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει µε τη 
συνοµολογηθείσα µεταξύ  σας Σύµβαση  και  µέχρι την,  από µέρους  σας,  επιστροφή  της  
παρούσας σ’ εµάς µαζί  µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας απαλλάσσει από την 
εγγυοδοσία µας. 

 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΤΗΣ  ∆ΕΗ  ΠΟΥ  ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 

ΗΜΕΡ.   .................................... 
 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας  δηλώσουµε ότι  παρέχουµε  εγγύηση  µε  την  παρούσα  σ’ εσάς 
υπέρ του ..........................................................................44............................................................................................................... 
..........................................................................................................44....................................................................................................... 
ο οποίος εδρεύει στην  .......................................................4...................................................................................................... 
παραιτούµενοι,  ρητά   και   ανεπιφύλακτα, από   την  ένσταση  της  διζήσεως,  από   το  
δικαίωµα  να  προβάλλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας παρέχει  ο  Ελληνικός  Α. Κ., 
σχετικά µε την εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  
856, 862 έως 864 και   866   έως   869 του  Α. Κ.,  ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ........................................................................444444............................. για 
την ακριβή, πιστή  και  εµπρόθεσµη  εκπλήρωση  όλων  των υποχρεώσεων του 
παραπάνω κατασκευαστή, σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους  «Ειδικοί Οροι» της 
συνοµολογηθείσας µεταξύ σας Σύµβασης, που  αφορούν  στη   διαχείριση,  διακίνηση,  
λογιστική,  παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κλπ. των υλικών που παρέχονται από 
τη ∆ΕΗ στον Κατασκευαστή για την εκτέλεση του Εργου. 
 
Σε κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία, σύµφωνα µε την  εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω  Κατασκευαστής  παρέβη   οποιαδήποτε   υποχρέωσή  του   από   εκείνες  τις   
οποίες   ανέλαβε µε την παραπάνω  Σύµβαση,  αναλαµβάνουµε την    υποχρέωση   µε   
την   παρούσα   να   σας  καταβάλουµε   αµελλητί   και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το   ποσό  
της   εγγύησης  στο  σύνολό του   ή   µέρους  του,  σύµφωνα  µε τις οδηγίες  σας  και   
αµέσως  µετά  το  σχετικό   αίτηµά σας,  χωρίς  να  απαιτείται  για την παραπάνω  
πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια  ή  συγκατάθεση του  Κατασκευαστού και  
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν  σχετική  αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη  
ή προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της παρούσας  
ή  τη  θέση της υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι  την  εκπλήρωση 
από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει µε την 
αντίστοιχη Σύµβαση  και  µέχρι  την, από  µέρους σας, επιστροφή  της  παρούσας σ’ εµάς  
µαζί  µε έγγραφη  δήλωσή σας, η  οποία θα µας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
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