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Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα .................................. τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη 
Εταιρεία με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», που θα αποκαλείται στο εξής ΔΕΔΔΗΕ ή «Εταιρεία», 
ο οποίος έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα και 
εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ. 
……………….…………….…………………………… βάσει της με αριθμό ………..…………………………Έγκρισης 
του …………………………………………………………………  και αφ' ετέρου η Εταιρεία με την επωνυμία 
………………………………………………………………………………………………………………………………………που θα 
αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στ.. ……………….………………οδό 
………………………………..αριθ …….. και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον 
κ. ………………………………………………………………………………………………………………. 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 Υπηρεσίας με συνημμένο έντυπο ενιαίου ποσοστού έκπτωσης  

γ. Ειδικοί όροι 

δ. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

ε. Γενικοί Όροι  

στ. Ασφαλίσεις 

ζ. Υποδείγματα  

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως 

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 Εγγυητική Επιστολή Θεματοφυλακής 

η. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης) 
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2. H 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.λπ. που περιλαμβάνονται 

στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του 

Αναδόχου και δε δεσμεύουν την εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και 

στην έκταση που θα εγκριθούν από την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης.  

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο 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 του 

συγκεκριμένου αντικειμένου 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 Τροποποίησης κλπ.). 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του 

συνόλου των εργασιών επισκευής ενός (1) Μετασχηματιστή Ισχύος 40/50 MVA, 

150/15,75 – 21kV, συνδεσμολογίας Dyn1, κατασκευής ELECTROPUTERE, σύμφωνα  

με το Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» και διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα 

χαρακτηριστικά της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής SS-25/14, όπου περιγράφονται 

οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά μετασχηματιστών 

150/15,75-21kV ονομαστικής ισχύος 40/50MVA, ώστε o Μ/Σ να είναι κατάλληλος για 

τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους 

της Σύμβασης. 

 

2. Στην έννοια της υπόψη επισκευής περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η 

παραλαβή του Μ/Σ και των παρελκόμενων του από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

στον Υποσταθμό Λητής, η φόρτωση και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, 

το άνοιγμα του Μ/Σ παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ, ο έλεγχος όλων των 

τμημάτων του, η σύνταξη τεχνικής έκθεσης που θα περιγράφει τις εργασίες 

επισκευής, η επισκευή, η προετοιμασία για δοκιμές, η εκτέλεση δοκιμών παρουσία 

εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, η μεταφορά του προς το πιστοποιημένο εργοστάσιο 

δοκιμών, εφόσον είναι απαραίτητο, η μεταφορά του Μ/Σ στις εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ και η παραλαβή του Μ/Σ από το ΔΕΔΔΗΕ. 
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3. Στην περίπτωση που κατά τη σύνταξη του δελτίου βλάβης του Μ/Σ διαπιστωθεί η 

ανάγκη εκτέλεσης μεγάλης κλίμακας συμπληρωματικών εργασιών (π.χ βλάβη και σε 

δεύτερη φάση), ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το Μ/Σ 

στην κατάσταση την οποία τον παρέλαβε και να τον επιστρέψει σε εγκατάσταση του 

ΔΕΔΔΗΕ που θα του υποδειχθεί. 

 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα της παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 2 

του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται  σε 

……………………………………………………………………………€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 

προέκυψε δε από τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, που όπως αναφέρεται στην 

Πρόσκληση είναι 180.000,00€, μετά την εφαρμογή επί αυτού της ενιαίας έκπτωσης 

……………………… τοις εκατό (……..%) που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. 

 

2. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ ματαιώσει την επισκευή του Μ/Σ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος θα 

αποζημιωθεί με το 20% του συμβατικού τιμήματος. 

 

3. Το παραπάνω τίμημα παραμένει σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 

4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 4 

Τρόπος Πληρωμής – Δικαιολογητικά 

 

Με τις Προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 8 των Ειδικών Όρων 

οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 

 

 

1. Η εταιρεία δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την πλήρη επισκευή του Μ/Σ, την εκτέλεση 

των απαιτούμενων δοκιμών, την μεταφορά και εκφόρτωσή του στις εγκαταστάσεις 

του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και την παράγραφο 5 της Τεχνικής 

Περιγραφής και την παραλαβή του από το ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 5 

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

Η συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε πέντε 

(5) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

Ως ημερομηνία πέρατος θεωρείται η ημερομηνία που ο Μ/Σ θα παραδοθεί στις 

εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Άρθρο 6 

 

Ποινικές Ρήτρες 

 

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

οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ ξεχωρισμένα και 

αθροιστικά, ανεξάρτητα εάν η εταιρεία έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές 

Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

 

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 

 

2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας που ορίζεται 

στο Άρθρο 5 του παρόντος Συμφωνητικού από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 

Ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα ίση με το 0,5% του 

Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του 

παρόντος Συμφωνητικού. 

2.2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών, για καθυστερήσεις, δεν μπορεί να 

υπερβεί το 10% του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου 

με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης. 

2.3.  Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

και παρακρατούνται από την πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 

2.4. Εφόσον εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με 

βάση τις διατάξεις των Γενικών Ορών, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να 

αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η 

τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 

 

Άρθρο 7 

Εγγύηση  Καλής Εκτέλεσης  

 

1. Ο Ανάδοχος, ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, κατέθεσε στην εταιρεία, σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθμός ……………………..………… που εξέδωσε 

…………………………………………….................... για το ποσό των 

…………………………………………………………………………..……..…………… ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί 

στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 
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2. Η εταιρεία, 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. 

 

3. Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη  της 

Παροχής Υπηρεσίας και την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, μετά από αίτηση του 

Αναδόχου. 

 

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις  για υλικά χορηγούμενα από το ΔΕΔΔΗΕ (Θεματοφυλακής)  

και Καλής Λειτουργίας 

 

 

1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης υποχρεούται, πριν από την 

παραλαβή του μετασχηματιστή που θα παραλάβει από τον ΔΕΔΔΗΕ για να τον 

επισκευάσει, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Θεματοφυλακής, ύψους 50.000 € 

για κάθε Μ/Σ.  

 

2. Η παραλαβή του μετασχηματιστή και των παρελκομένων του θα γίνει από τις 

εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στο Παράρτημα του Τεύχους Δ – 

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.  

 

3. Η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της 

επισκευής του Μ/Σ που προβλέπεται από τη Σύμβαση, με την παραλαβή του από το 

ΔΕΔΔΗΕ.. 

 

4. Η παραλαβή και παράδοση του μετασχηματιστή και των παρελκομένων του γίνεται 

με μέσα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 

5. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, κατά την επιστροφή της 

προαναφερόμενης Εγγυητικής Επιστολής Θεματοφυλακής και σε αντικατάστασή 

της, Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ), ύψους 30.000,00€ ως 

εχέγγυο της εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 των 

Ειδικών Όρων. 

 

6. Η προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με σχετικό υπόδειγμα 

του Τεύχους «Υποδείγματα» της Σύμβασης και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά 

την παρέλευση δύο (2) ετών από την προσκόμισή της. 
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Άρθρο 9 

 

Ευθύνη Σύμπραξης 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το 

κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.  

 

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

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική 

συμμετοχή στη Σύμπραξη όλων των μελών αυτής.  

 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό …………… 

…………… …………………σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία …………………….…….. 

συμμετέχει με ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… 

συμμετέχει με ποσοστό ………………………… στην Σύμπραξη ή Κοινοπραξία. 

 

 

 

Άρθρο 10 

 

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

(Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτου. Θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της 

συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεθείσες από 

αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.)  

 

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, ο ΔΕΔΔΗΕ, έχει 

το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

2. Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε ο 

ΔΕΔΔΗΕ και το άλλο ο Ανάδοχος.  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ     ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 
 


