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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ:…………………….

ΕΡΓΟ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο

«Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση του έργου

«Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών

Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα, την …………, τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και το διακριτικό τίτλο

«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» o «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενος «ΔΕΔΔΗΕ» ή

Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 &

Καλλιρρόης5, Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και

εκπροσωπείται νόμιμα σ΄ αυτήν την περίπτωση από τον Διευθυντή Nομικής

Υπηρεσίας  ……………………. κ.…………………………………………………

και αφετέρου η εταιρία……………………………………………………(εφεξής

καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην

……………………………………….. , και εκπροσωπείται νόμιμα σ΄αυτήν την

περίπτωση από τον …………………………….., συνομολόγησαν τη Σύμβαση

αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία

επιφύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 1
Τεύχη της Σύμβασης

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

από τα

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
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Α. Το Συμφωνητικό

Β. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου

Γ. Τους Ειδικούς Όρους

Δ. Την Τεχνική περιγραφή του έργου

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. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη

Παροχή Υπηρεσιών 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 της Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία

προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμα και αν η πράξη η

ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.

4.  Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου

ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της

Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές

Τροποποιήσεως κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης

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

την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και

ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού

Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη

χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης
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Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και

το ΕΣΠΑ 2014-2020» όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε η

Παροχή Υπηρεσιών να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που

προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας

Σύμβασης.

2. Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνονται αναλυτικά τα

ακόλουθα:

- Νέος χρονοπρογραμματισμός του έργου  «Εγκατάσταση Συστήματος

Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ

2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020:  Σύνταξη πίνακα GANTT για τη διαδικασία

υλοποίησης.

- Αξιολόγηση της εφικτότητας υλοποίησης του έργου  «Εγκατάσταση

Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης»

εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

- Εξέταση της επιλεξιμότητας του έργου στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού

(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1080/2006.

-  Συναντήσεις εργασίας με αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013,

-  Συναντήσεις εργασίας με Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) για το σχεδιασμό

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

- Εξέταση των προϋποθέσεων για μεταφορά έργων από την αναμενόμενη

εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

- Εκπόνηση Οδικού Χάρτη για την ένταξη του έργου σε ΕΠ του  ΕΣΠΑ 2014-

2020 με τις αναγκαίες ενέργειες.

3. Τα συνημμένα τεύχη: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Τεχνική

Περιγραφή και Ασφαλίσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 3
Συμβατικό τίμημα

1. Το συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται

στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε …………… €

(ολογράφως)……………………………ευρώ, προκύπτει από το

προϋπολογιζόμενο συμβατικό τίμημα όπως αναφέρεται στην οικονομική

προσφορά εργασιών  και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

2. Το συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσίας δεν υπόκειται σε

αναθεώρηση. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση του μπορεί να αυξομειώσει

το συνολικό πλήθος των  εντολών εργασιών κατά 25%, με ταυτόχρονη

ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού τιμήματος (ΚΕΠΥ αρθ. 11 §

4).

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος

1. Με τον όρο «Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης» εννοείται η χρονική περίοδος

μέσα στην οποία ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των

εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος και ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους όπως λεπτομερώς

περιγράφεται στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης.  Η χρονική αυτή περίοδος

αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης μέχρι

του πέρατος της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου όπως

αυτή ορίζεται παρακάτω.

2. Συνολική προθεσμία.

Η συνολική προθεσμία για την υλοποίηση της όλης Παροχής Υπηρεσιών της

Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών (4) που αρχίζει την

επομένη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι από

………………………….και επομένως ημερομηνία πέρατος την

………………………………

3. Η υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο

χρονικές περιόδους ως εξής:
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Το 1ο Παραδοτέο του έργου θα παραδοθεί εντός 2μηνου από την υπογραφή

της σύμβασης και θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο:

Α. To νέο χρονοπρογραμματισμό του έργου

Β. Την Αξιολόγηση της εφικτότητας υλοποίησης του έργου

Γ. Την εξέταση της επιλεξιμότητας του έργου στο πλαίσιο του νέου

Κανονισμού για το ΕΤΠΑ

Το 2ο Παραδοτέο του έργου θα περιλαμβάνει όλες τις διενεργηθείσες εργασίες

από τον Τεχνικό Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και θα παραδοθεί

στο τέλος της συμβατικής διάρκειας των τεσσάρων (4) μηνών.

4.. Η πρώτη πληρωμή που ανέρχεται στο ½ του συμβατικού τιμήματος, ήτοι

……………………………θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του 1ου

Παραδοτέου του έργου.

Η  δεύτερη πληρωμή που ανέρχεται στο υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος,

ήτοι ……………………………θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του 2ου

Παραδοτέου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονικοί περίοδοι Εκτέλεσης

Η συμβατική διάρκεια του παρόντος είναι τέσσερις (4) μήνες από την

υπογραφής του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6
Τρόπος πληρωμής – Όροι πληρωμής

1.Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού

μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα.

2.. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν

από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, κρατήσεων και

λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα

Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που

θα υποστεί η Επιχείρηση εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των

παραπάνω υποχρεώσεων του.
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3. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή

τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος

έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της

Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου

εφόσον είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία.

4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών

της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον

Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της

απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί 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

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.

5. 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.

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

κ.λ.π.).

7.  Συμφωνείται ρητά ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να εκτελέσει η ίδια ή να

αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή

επείγουσες και δεν έχουν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο.  Η δαπάνη για τις

παραπάνω εργασίες θα αφαιρεθεί από το ύψος του συμβατικού τιμήματος και

αντίστοιχα από το ύψος των εργασιών της επιμέρους χρονικής περιόδου.

8. Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μετά την εκτέλεση, των εργασιών και με

την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

8.1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και με

τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.

8.2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.



9

8.3. Φορολογική Ενημερότητα.

8.4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

8.5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την

οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της

Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο και

Προσωπικό από αυτόν ή και τους συνεργάτες του ή και τον Υπεργολάβο για

την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

8.6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του

προσωπικού του Αναδόχου ή και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς

του τιμολογίου.

8.7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο

αυτού.

8.8. 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 του ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 7
Ποινικές Ρήτρες

1.  Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που

προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς

αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που

οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.

2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15

% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν

προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

3. Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά

την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.

4. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της «Συνολικής Προθεσμίας Πέρατος»

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της «Συνολικής Προθεσμίας

Πέρατος», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, από
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υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει

Ποινική Ρήτρα ίση περίπου με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του

Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του συμβατικού τιμήματος

με τη Συνολική Προθεσμία Πέρατος της Παροχής Υπηρεσιών.

5. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες.

ΑΡΘΡΟ 8
Απαγόρευση υποκατάστασης και Εκχώρησης

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς η με

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεων

του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για

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

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό η 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 του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να

καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 9
Φορολογικές υποχρεώσεις

Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος

βαρύνει το «ΔΕΔΔΗΕ A.E.») παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για

οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ

του Δημοσίου,  Δήμων και Κοινοτήτων,  ΝΠΔΔ και παντός τρίτου,  τα τυχόν

πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν

αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,

10% του συμβατικού ποσού ήτοι

………………………………….……………………………..(…………….€) και με

αριθ. ……………/…………….. για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση

των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου

ουσιώδεις.

2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι

στον Ανάδοχο που έχει δηλώσει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και

επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα

δικαιώματα του «ΔΕΔΔΗΕ» που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική

επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή

και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του

ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής

επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση.

3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως μετά από την

πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω,

εκτέλεση και λήξη της Σύμβασης και μετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός

εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ

του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με

άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε

όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει,

ενώ εκπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως

ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 11
Ασφάλιση της Παροχής

Υπηρεσίας (1)

(1) Κατά την υπογραφή της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον

ο Ανάδοχος δεν είναι Κοινοπραξία και θα αναριθμούνται τα επόμενα Άρθρα.

1. Συμφωνείται ρητά ότι τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας ενέχονται και

ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε
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ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση /  Κοινοπραξία με την παρούσα

Σύμβαση.

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε

όλα στη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η

ουσιαστική συμμετοχή στην Ένωση / Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής

σύμφωνα με το συμφωνητικό της Ένωσης / Κοινοπρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 12
Ευθύνη Ένωσης / Κοινοπραξίας (1)

(1) Κατά την υπογραφή της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον

ο Ανάδοχος δεν είναι Κοινοπραξία και θα αναριθμούνται τα επόμενα Άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 13
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης

1.Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της Παροχής

υπηρεσιών ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω του Τομέα Ρυθμιστικών

Θεμάτων και Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας που θα

αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών

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

Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Νομικών

Υπηρεσιών, διά του Νομικού Συμβούλου αυτής, που θα αποκαλείται στο εξής

Προϊσταμένη Υπηρεσία.

2. Η 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.
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ΑΡΘΡΟ 14
Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του

ΔΕΔΔΗΕ,  για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και

ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν

προσωπικό, (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) καθώς και ως προς το προσωπικό των

Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της

Σύμβασης.

2. Ο 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 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 του

ΔΕΔΔΗΕ και

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

όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του

ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και

ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας

του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που

απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της,

θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του

προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από

το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι

οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης,
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αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του

προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το

προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, άσο

και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και

εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων

του.

3.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης,

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης

προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

(ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη

τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται:

α.  για την άρτια,  πλήρη,  εμπρόθεσμη,  έντεχνη και σύμφωνη προς τους

κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του Έργου.

β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου.

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν

καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των

εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους

ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και

Αποφάσεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

7. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα

καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων,

την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως

πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή.

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους τρίτους

με τους όποιους έρχεται σε επαφή στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα

ζητήματα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η

αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των

στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του, κατά την εκτέλεση εργασιών στην
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παροχή τους.

ΑΡΘΡΟ 15
Καταγγελία της Σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που

προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης,  στις περιπτώσεις

που ο Ανάδοχος, καθυστέρησε χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των

εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης και

καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η

εμπρόθεσμη εκτέλεση της Παροχής υπηρεσιών ή εάν οι εργασίες που εκτελεί

είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει

ή δεν εφαρμόζει τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης, ή

ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας

Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η

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 καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από

δέκα (10) ημέρες.

Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική

Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθορισθεί, η Επιχείρηση

δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με

Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή

ολικά.

Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 15

του παρόντος Συμφωνητικού (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών

και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της

Σύμβασης.
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Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των

Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ

διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό,

διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την

καταγγελία της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.

1 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΔΕΗ Α.Ε.

που κυρώθηκε με την υπ΄αριθ. 206/30-9-2008 Απόφαση Δ.Σ. της

Επιχείρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων

περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να

αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές

διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η

Σύμβαση καταγγέλθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των

εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε

Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13

του ΚΕΠΥ του ΔΕΔΔΗΕ.

2.  Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει.  Στην

περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 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 του παρόντος Συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό

του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.

3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης

(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5)

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 o ΓΔ/Δ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα

(10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
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4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα

παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και

γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.

Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε

να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος

δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα παραδοτέα

του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν υποβληθεί από αυτόν στην

Επιχείρηση.

5.  Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου,  με την επιφύλαξη όλων των

δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής

συνέπειες:

α.  Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του

Έργου και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά

του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι

την ημερομηνία της καταγγελίας.

6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει,

προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, 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 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 χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 16
Απαιτήσεις – Διαφωνίες

1. Απαιτήσεις

1.1.  Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει

απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση,

υποχρεούνται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε

(5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο



18

Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που

κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.

1.2.  Μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την αποστολή της παραπάνω

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα

Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με

λεπτομερή αιτιολόγησή της.

2.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος

Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από

την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα

υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.

2. Διαφωνίες

2.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της

Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον

Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας».

8.2. Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το

θέμα που αφορά τη 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 αιτούμενη 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 Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30)

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 Ελληνικά Δικαστήρια

των Αθηνών.

Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την

υλοποίηση της Παροχής υπηρεσιών ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου
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να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια

εκτέλεσή της.

ΑΡΘΡΟ 17
Ισχύς της Σύμβασης

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …………………………………….

Η ημερομηνία αυτή έναρξης ισχύος της σύμβασης αποτελεί και την

ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα

πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


