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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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε , η οποία έχει έδρα στην 

Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, με ΑΦΜ 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΜΑΕ 41268/01/Β/98/411 και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτήν την 

περίπτωση από τον …………………………………………………………………………………………………… 

και αφ’ ετέρου …………………………………………………………………………………………………………, 

που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στην ……………………...…………. 

οδός …………………………………………….., αριθ. ……., (ΑΦΜ. ……………… ΔΟΥ 

…………………… Τ.Κ. ……………… – Τηλ.: …………………., FAX: ……………………) και 

εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτήν την περίπτωση από …………………………..…………………, 

κάτοικο ………………….……………, οδός …………….……………………………………., αρ. …..., 

τηλ.: ………………., συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους 

που αναφέρονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 

 

 

Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 

ως 338 του ν. 4412/2016,  οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας (334 ν. 4412/2016). 

 

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

από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

 

α.  Συμφωνητικό 

β.  Τεχνική Περιγραφή 

γ.  Ειδικοί Όροι 

δ.  Γενικοί Όροι 

    ε.  Προσφορά Αναδόχου 

    στ.  Τεύχος “Ασφαλίσεις” 
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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, κ.λ.π. 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 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, 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 

 

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

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

εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται 

στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή”. 

Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών καθορίζονται στους συνημμένους στο 

παρόν τεύχος Πίνακες Κτηρίων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Κατηγοριοποίησης Φυλάξεων. 

 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες    

περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 
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…………………………………… Ευρώ  (..……………..€)  πλέον  ΦΠΑ για τους εννέα (9) 

μήνες. 
 

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα μείωσης του συμβατικού 

αντικειμένου μέχρι 30%.  

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει αύξηση τιμών μονάδος ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. 

 

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

αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 14 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια Σύμβασης  

 

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι για  εννέα ( 9) μήνες.  

 
 

Άρθρο 5 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 των Γενικών Όρων, η πληρωμή του Αναδόχου θα 

γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται 

του μήνα κατάθεσης του τιμολογίου και με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

 
1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο 

με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από τον αρμόδιο Τομέα Ασφάλειας 

Εγκαταστάσεων (ΤΑΕ) της Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και 

Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

3. Φορολογική Ενημερότητα. 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου. 

6. Αντίγραφα των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α) του 

προσωπικού του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου του για την περίοδο αναφοράς 

του τιμολογίου. 

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

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων από τον Ανάδοχο.  

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 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και την 

προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών, η 
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Εταιρεία υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο Άρθρο 13 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. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία 

εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

Οι παραπάνω προθεσμίες πληρωμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας 

(Άρθρο 20 του Συμφωνητικού). 

 

 

Άρθρο 6 

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 

 

1.Προθεσμίες Πέρατος 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις υπηρεσίες για χρονικό 

διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης που 

είναι η ημερομηνία υπογραφής της. 

 

Η προθεσμία πέρατος μετριέται από την ανωτέρω ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 

Σύμβασης. 

 

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 

 

Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 

υπόψη Σύμβασης, υποβάλλει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών  

φύλαξης το οποίο εγκρίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αποτελεί το πρόγραμμα 

εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών.  

 

Το ωράριο εργασίας θα διαμορφώνεται σε συνεννόηση με την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία κατά περίπτωση σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.  

 

 

Άρθρο 7  

Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ - Αναδόχου 

 

 

1. Οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση Υπηρεσίες παρακολουθούνται και 

ελέγχονται από την Εταιρεία μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου και της ποσότητας 

των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης.  

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 δεν 

μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται ο Τομέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΤΑΕ) 

της Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και Στεγαστικής Μέριμνας 

και ως Προϊστάμενη Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Οργάνωσης Ασφάλειας 

Εργασίας και Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ). 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο 

επόπτη για την παρακολούθηση του προσωπικού του, για την λήψη των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συμβεί ατύχημα. 

Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου 

προσώπου οφείλει να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ  με σχετική επιστολή του. 

 

Άρθρο 8 

Ασφαλιστική Κάλυψη 

 

Για την κάλυψη των κινδύνων της παρούσας παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να συνομολογεί, διατηρεί και 

παρακολουθεί ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», όπως καθορίζεται 

στο Τεύχος «Ασφαλίσεις». 

 

Άρθρο 9 

Αναθεώρηση τιμών 

 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 10 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των όρων 

και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα την  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με  αριθμό  ………………………… που εξέδωσε                                      

…………………………………… για το ποσό των ………………….€ που αντιστοιχεί στο 

πέντε τοις εκατό (5%)  της αξίας της Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της 

κατά του Αναδόχου που απορρέει από την Σύμβαση. 

3.   Η  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

               Άρθρο 11 

                                                Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει 

υποστεί ζημιές καθώς και ότι η Ποινική Ρήτρα του παρόντος Άρθρου είναι 

εύλογη και δίκαιη. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία 

ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της 

Σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του.  

 

3. Το ανώτατο ποσοστό ποινικής ρήτρας  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης, το οποίο θεωρείται δίκαιο 

και εύλογο. 

 

4. Οι ποινικές ρήτρες για τις παραπάνω παραβάσεις  επιβάλλονται  από την  

Προϊσταμένη  Υπηρεσία και  παρακρατούνται  από την  αμέσως επόμενη μετά 

την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  

 

5. Το ποσόν της ποινικής ρήτρας ορίζεται από 80-150 € ανά περίπτωση: 

 

5.1. Το απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου: 

 Δεν φέρει στολή (επιβολή ποινικής ρήτρας 150€) 

 Δεν φέρει αλεξίσφαιρο γιλέκο (επιβολή ποινικής ρήτρας 100€) 

 Δεν διαθέτει μέσα επικοινωνίας (επιβολή ποινικής ρήτρας 100€) 

 Δεν διαθέτει σφυρίχτρα (επιβολή ποινικής ρήτρας 80€) 

 Δεν διαθέτει φακό (επιβολή ποινικής ρήτρας 80€) 

 Δεν διαθέτει διακριτικά εταιρείας (επιβολή ποινικής ρήτρας 80€) 

5.2. 

 Διαπιστώνεται μη ορθή τήρηση Βιβλίου Συμβάντων (επιβολή ποινικής 

ρήτρας 150€) 

 

6. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση που το πόστο φύλαξης παραμείνει κενό για 

χρονικό διάστημα έως 2 ώρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 ευρώ. Σε 

περίπτωση που το πόστο φύλαξης παραμείνει κενό πέραν των 2 ωρών 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300 ευρώ. 

 

 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του, για την ορθή 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών 

του. 

 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρία, κατάσταση του προσωπικού που 

θα απασχολεί καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρία για το 

προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Επίσης οφείλει να πληροφορεί την Εταιρία προκαταβολικά για οποιαδήποτε 

αλλαγή του προσωπικού του, καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

 

3. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, 

την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή 

Αλλοδαπού) το οποίο κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του 

προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν δύναται να το ξαναχρησιμοποιήσει 

στο έργο, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρίας. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία αποσύρεται ή απομακρύνεται μέλος του 

προσωπικού του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί την 

απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του έργου ή 

οποιουδήποτε τμήματός του.  

 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 

ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια 

της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό των 

νομίμων αποδοχών, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, την τήρηση του 

νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, της αυστηρής τήρησης των όρων 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

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

 

(α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 

να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

και 

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

της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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,  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις 

πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης 

της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  

 

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης 

προσωπικού του Αναδόχου, 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. 

 

7. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση 

εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη την παραμονή του εντός των 

εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρίας ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία 

(στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου και θα φέρει σε εμφανή θέση 
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κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το 

ονοματεπώνυμό 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά 

τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου, απαιτείται ο 

Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας 

που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του 

π.δ. 156/94, από το οποίο να αποδεικνύεται η  σχέση εργασίας του προσωπικού  

με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και 

για το προσωπικό του που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ 

του προσωπικού του Αναδόχου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρίας, εφόσον 

δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 

 

8. Ο Ανάδοχος 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, ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο (ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο) 

για την παρακολούθηση των εργασιών φύλαξης, ο οποίος οφείλει να  ενημερώνει 

τον προϊστάμενο του Τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, για κάθε πρόβλημα στις 

εγκαταστάσεις που τυχόν θα διαπιστωθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. 

διαρροή από καζανάκι W.C., σπασμένη πρίζα, πόρτες και παράθυρα που δεν 

ασφαλίζουν κ.λπ.), ή κάποια ανωμαλία στις εγκαταστάσεις που μπορεί να είναι 

επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα ατόμων. 

Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε τιμαλφή , χρήματα , ή άλλα ιδιωτικά αντικείμενα 

βρεθούν στους χώρους εργασίας, χωρίς καθυστέρηση θα παραδίδονται στον 

Τ.Α.Ε. 

 

10. Ο 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, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 

προαναφερόμενο σήμα.  

 

11. 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 
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και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας του 

προσωπικού. 

 

12. 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 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως 

προξενηθούν σ’ αυτούς. 

 

13. Σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκμηριωμένα στη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αυτή η 

εκκρεμότητα), ρητά συμφωνείται στη Σύμβαση ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί το 

δικαίωμα στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό (και μέχρι του ποσού 

που οφείλει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο από μεταξύ τους συμβάσεις) ώστε να 

καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από την ίδια. 

 

 

Άρθρο 13 

Ευθύνες Aναδόχου 

 

 

1. Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά 

την φύλαξη ή και εξαιτίας τούτου, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζημιές ή βλάβες που 

ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο.  

Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για 

την εξ αυτών χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά 

και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον σαν τέτοιου (τρίτου) νοούμενης και της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μετά του προσωπικού της. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία 

τυχόν θα προκληθεί σε  βάρος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έστω και αν αυτό οφείλεται και 

σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των από αυτών προστεθέντων προσώπων. Σε 

περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου 

προθεσμίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να αποκαταστήσει η ίδια με δαπάνη του 

Αναδόχου. 

 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να ορίσει σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνο πρόσωπο, 

για την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά την φύλαξη, για τη λήψη των 

απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συμβεί ατύχημα. Το 

ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου 

οφείλει να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, με σχετική επιστολή του.      

 

4. Ο Ανάδοχος, θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος, για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
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α) Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να απασχολεί ή να εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω 

των 15 ετών. 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, δηλαδή να καταβάλει στο προσωπικό του τις νόμιμες 

αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας, να τηρεί 

το νόμιμο ωράριο, να καταβάλει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές του προσωπικού του, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου, που απασχολούνται 

στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΔΔΗΕ  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.  

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφα 

οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί, όπως φωτ/φο των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών, φωτ/φο πινάκων 

προσωπικού θεωρημένων από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) οι οποίοι θα αναρτώνται στο χώρο εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσιών, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού που 

απασχολήθηκε στην παροχή υπηρεσιών κλπ. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 

δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα 

είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε. , τήρηση 

του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 

εργαζομένων κλπ. Σε περίπτωση δε που ο Ανάδοχος αρνηθεί να προσκομίσει 

οποιοδήποτε από τα ως άνω ενδεικτικώς αναφερόμενα έγγραφα ή σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τις διατάξεις της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 

σύμβαση.  

 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα 

τα ατυχήματα τα οποία  τυχούν συμβούν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και στον 

Επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις, όσο   

και να διαφυλάξει, το χώρο του ατυχήματος, όπως έχει.    

 

 

Άρθρο 14 

Προσωπικό Αναδόχου 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται 

στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων - υπηρεσιών 

όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.  

 

    Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμιά 

περίπτωση δε θα θεωρούνται προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε 

έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης  της με την παρούσα σύμβαση συμφωνημένης 
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παροχής υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας 

και ασφάλισης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί στο πλαίσιο της Σύμβασης 

προσωπικό ηλικίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οικονομική του 

Προσφορά.  

 

3. Ο Ανάδοχος δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα έχει 

αναφερθεί στη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας της Εταιρείας. 

 

4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει και να αντικαταστήσει σε τρεις (3) 

ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του, που κατά την κρίση της 

τελευταίας θεωρείται ακατάλληλο. Η εν λόγω απομάκρυνση ή/και 

αντικατάσταση δεν συνιστά λόγο αποζημίωσης για τον Ανάδοχο ή αιτία 

καθυστέρησης παροχής των υπηρεσιών του. 

 

 

Άρθρο 15 

Παρουσία του Προσωπικού του Αναδόχου-Ωράριο Εργασίας 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να τηρεί το ωράριο, όπως αυτό ορίζεται στην 

συνημμένη στο Συμφωνητικό Τεχνική Περιγραφή και υποχρεούται να υπογράφει 

στα ημερήσια παρουσιολόγια προσωπικού κατά την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησής του από τις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Άρθρο 16 

Γνώση συνθηκών 

 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλες τις συνθήκες που μπορεί να 

επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της παρούσας υπηρεσίας ή στο 

κόστος της. 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή της 

παρούσας υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζεται στη 

δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι 

σε οποιαδήποτε δήλωση ή περιγραφή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., παραιτείται δε 

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή 

αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς 

και των περιπτώσεων των Άρθρων 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου 

ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί 

ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 

Άρθρο 17 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο  17 των Γενικών Όρων της Σύμβασης 

ισχύουν και τα ακόλουθα: 
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1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες 

της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων σαν εξ ίσου 

ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για κάθε ζημιά, θετική 

ή αποθετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια 

παράβαση, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

Σύμβαση σε τριάντα (30) ημέρες, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον 

Ανάδοχο.   

 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η 

αναφερόμενη στο Άρθρο 10 του παρόντος τεύχους εγγύηση και επιπλέον ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 

2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται  στο άρθρο 12   

του παρόντος τεύχους της Σύμβασης συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 18 

Δωσιδικία 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία αναφύεται από την παρούσα 

Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

 

 

Άρθρο 19 

Εκπλήρωση Υποχρεώσεων Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να αρνηθεί την 

εκπλήρωση της παροχής του. Επίσης, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται ρητά 

από όλα τα τυχόν δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 325-329 και 

1106 του Α.Κ.  

 

 

Άρθρο 20 

     Ανωτέρα βία 

 
1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από 

τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι 

αν  κατέβαλε. 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 Εταιρείας απαιτήσεις 

που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως 

συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας Υπεργολάβου 

του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 

 

2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία 

αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, 

κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη 

Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί. 
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Άρθρο 21 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1. Ο 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 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

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

Εταιρεία, 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 Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση 

με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις 

προϋποθέσεις της εκχώρησης.         

 

3. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.                   

Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι 

σχετικές πιστοποιήσεις. Η καταβολή  των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά 

την αφαίρεση: 

 

3.1 Κάθε απαίτησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή 

προέρχεται  

3.2 Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο 

οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

3.3 Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα 

προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του 

οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την 

πληρωμή οιουδήποτε ποσού και 

3.4 Κάθε οφειλής προς εργαζόμενους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στην 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε 

να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 22 

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις 

και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 

δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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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 

Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 

πληρωμή του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 23 

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 παρασχεσθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.) 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Τεύχους «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». 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 του 

Άρθρου 11 του παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό» και του Άρθρου 17 του Τεύχους 

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». 

 

Άρθρο 24 

Λύση της Σύμβασης 

 

Σε περίπτωση μεταστέγασης των Υπηρεσιών από ένα συγκεκριμένο κτήριο σε άλλο, 

η σύμβαση θα λυθεί αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης, εκτός και αν 

ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση της σύμβασης στο νέο κτήριο με   μόνη 

τροποποίηση  τον τόπο παροχής των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 25 

Εμπιστευτικότητα 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως 

προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 

όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 

διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι 

εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό 

και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 



                                                                  

 17 

συμφέροντα του ΔΕΔΔΗΕ να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο 

προορίζεται η Παροχή Υπηρεσιών ή / και το ΔΕΔΔΗΕ, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 

αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και 

διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του 

Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα 

αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν στην Παροχή Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 

παραπάνω υποχρεώσεις.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου 

στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλει στο ΔΕΔΔΗΕ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη 

Σύμβαση. Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 

την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 

 

Άρθρο 26 

Κρατήσεις-Εισφορές 

 

Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016 για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης  

Επιβάλλεται για το ΕΣΗΔΗΣ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,02%  επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, με 

αντίστοιχη παρακράτηση σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο  27 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …………………..… Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε 

δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

 

 

        …………………………..                                                        ……………………………. 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

- Πίνακας Κτηρίων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

- Πίνακας Κατηγοριοποίησης Φυλάξεων 

- Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 


