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Στην Αθήνα σήμερα ………………. μεταξύ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που θα αποκαλείται στην παρούσα ΔΕΔΔΗΕ 
ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και 
εκπροσωπείται νόμιμα για τη συνομολόγηση της παρούσας από τον Αναπληρωτή 
Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής κο Νικόλαο Τσιρλή κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ και  
………………………………………………….……………… (που θα αποκαλείται στην παρούσα 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ), που εδρεύει στ………………………………… και εκπροσωπείται νομίμως από 
τον …………………………………………………..…... κάτοικο …………………………… 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :  
 
 
 
                                                       Αρθρo 1o 
                                          Αvτικείμεvo της Σύμβασης  
 
Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει για το ΔΕΔΔΗΕ το έργο 
της μεταφοράς των αρχείων πελατών των Πρακτορείων Αιγάλεω (Παύλου Μελά 8), 
Περιστερίου (Παύλου Μελά 8), Αχαρνών (Δ. Βαρελά & Θερμοπυλών 7) και Αγ. 
Αναργύρων (Νικόλαου Πλαστήρα 103), στις εγκαταστάσεις του Αρχείου Ελευσίνας 
επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 108 που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για την 
υποδοχή τους.   
 
Η εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος περιγράφονται ως εξής: 
 
1. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αιγάλεω από το υπόγειο και τον α’ 
όροφο του κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά 8 Περιστέρι, στις εγκαταστάσεις του 
αρχείου στην Περιοχή Ελευσίνας στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108. 
 
Η μεταφορά περιλαμβάνει: 
- 1.248 κουτιά από τον υπόγειο χώρο και 
- 650  κουτιά από τον α’ όροφο. 
Τα  ανωτέρω κουτιά θα φέρουν αύξουσα αρίθμηση και θα πρέπει να μεταφερθούν 
και να τοποθετηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα ράφια στο αρχείο της Ελευσίνας 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 
 
2.  Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Περιστερίου από το υπόγειο και τον 
α’ όροφο του κτιρίου επίσης επί της οδού Παύλου Μελά 8 – Περιστέρι στις 
εγκαταστάσεις του αρχείου στην Περιοχή Ελευσίνας στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου 108 Ελευσίνα. 
 
Η μεταφορά περιλαμβάνει: 
109.000 φακέλους που αναλύονται ως εξής: 
98.000 φάκελοι περίπου βρίσκονται σε μεταλλικούς φοριαμούς, τόσο στο υπόγειο 
όσο και στον α’ όροφο του κτιρίου και 11.000 φάκελοι σε κουτιά στον α’ όροφο.  

 



Οι φάκελοι (98.000 + 11.000) θα πρέπει να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο με 
ενιαία αύξουσα σειρά σε ειδικά κουτιά που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας. 
Τα κουτιά που θα προκύψουν με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να αριθμηθούν με 
αύξουσα αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Υπάρχουν επιπλέον 20.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και 
κουτιών και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν 
από τον ανάδοχο και θα αριθμηθούν με ιδιαίτερη αρίθμηση και κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 
Όλα τα  ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά 
διαμορφωμένα ράφια του αρχείου της Ελευσίνας και κατά τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας μας. Τέλος από το κτίριο της οδού Παύλου Μελά 8 στο Περιστέρι, θα 
μεταφερθούν 3 φοριαμοί με φακέλους και 10 άδειοι φοριαμοί  στο Πρακτορείο 
Περιστερίου επί της οδού Λ.Θηβών 57-59 στο Περιστέρι. 
 
Η μεταφορά του αρχείου του Αιγάλεω θα πρέπει να προηγηθεί και  ολοκληρωθεί 
πριν από τη μεταφορά του αρχείου Περιστερίου. 
 
 
3. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αχαρνών από τον υπόγειο χώρο του 
κτιρίου επί των οδών Θερμοπυλών 7 και Δ. Βαρελά στο Μενίδι στις εγκαταστάσεις 
του αρχείου στην Περιοχή Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108 – 
Ελευσίνα. 
 
Η μεταφορά περιλαμβάνει: 
1. - 113.000 περίπου φακέλους σε μεταλλικούς φοριαμούς, οι οποίοι θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε ειδικά κουτιά με αύξουσα σειρά και τα οποία θα 
χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας. Τα κουτιά θα πρέπει να αριθμηθούν με 
αύξουσα αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 
 
2. – 60.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και θα 
αριθμηθούν με ιδιαίτερη αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 
 
Όλα τα ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά 
διαμορφωμένα ράφια του αρχείου της Ελευσίνας. 
 
Τέλος 2 άδειοι φοριαμοί, θα πρέπει να μεταφερθούν από το ακίνητο των οδών 
Θερμοπυλών και Δ. Βαρελά – Μενίδι στο ακίνητο του Πρακτορείου Ιλίου στην οδό 
Ψαρών 12- Ίλιον. 
 
 
4. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αγίων Αναργύρων από τον υπόγειο 
χώρο του κτιρίου επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 103 στους Αγίους Αναργύρους. 
 
Η μεταφορά περιλαμβάνει: 
 
1. 129.000 περίπου φακέλους σε μεταλλικούς φοριαμούς, οι οποίοι θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ειδικά κουτιά με αύξουσα σειρά τα οποία θα χορηγηθούν από την 
Υπηρεσία μας. Τα κουτιά θα πρέπει να αριθμηθούν με αύξουσα αρίθμηση και κατά 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 
 
2. 26.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και 35 
κούτες που περιλαμβάνουν εντολές εργασιών και θα αριθμηθούν με ιδιαίτερη 
αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.  
Όλα τα ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά 
διαμορφωμένα ράφια του αρχείου της Ελευσίνας και κατά τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας μας. 



 
Τέλος , θα υποδειχθούν 2 φοριαμοί με φακέλους και 3 άδειοι φοριαμοί, οι οποίοι 
θα πρέπει να μεταφερθούν από το ακίνητο της οδού Νικ. Πλαστήρα 103 στους 
Αγίους Αναργύρους στο Πρακτορείο Ιλίου επί της οδού Ψαρών 12 στο Ίλιον. 
 
 
5. Όλοι οι υπόλοιποι άδειοι φοριαμοί (575 τεμ.) που θα προκύψουν από τα 
κτίρια των εν λόγω Πρακτορείων θα πρέπει να μεταφερθούν και να 
τοποθετηθούν στο κτήριο του ΥΣΟΦ επί της οδού Φαληρέως 4 Ν. Φάληρο 
σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την Υπηρεσία μας. 
 
 
  
 Αρθρo 2o 
 Διάρκεια Σύμβασης 
 
Η μεταφορά των αρχείων των Πρακτορείων όπως αυτά αναλύονται στην 
περιγραφή των εργασιών του αντικειμένου της Σύμβασης (Άρθρο 1) θα έχει 
διάρκεια 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσας. 

  
 
 
  Αρθρo 3o 

 Συμβατικό Τίμημα 
 
1. Το ύψος του  συμβατικό τιμήματος ανέρχεται σε ………………………… € πλέον  
ΦΠΑ. 
2. Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάvεται, όχι μόvo η αμoιβή τoυ 
«Ανάδοχου» αλλά oπoιαδήπoτε άλλη δαπάvη ή επιβάρυvση αυτoύ πoυ θα γίvεται 
με σκoπό τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv πoυ αvαλαμβάvει με τηv παρoύσα 
Σύμβαση. 
3. Ο «Ανάδοχος» υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα τηv ακρίβεια 
της αμοιβής και δηλώvει ότι καθόρισε αυτή μετά από ακριβή πρoϋπoλoγισμό πoυ 
έγιvε από τov ίδιo και αφoύ έλαβε υπόψη τoυ κάθε δυσχέρεια, η oπoία θα μπoρoύσε 
εvδεχoμέvως vα παρoυσιαστεί κατά τηv εκτέλεση της Σύμβασης, παραιτείται δε, 
ρητά, οριστικά, αμετάκλητα και αvεπιφύλακτα παvτός γεvικά δικαιώματoς, vα 
αξιώσει μεταγεvέστερα αύξηση ή αvαπρoσαρμoγή αυτής για oπoιovδήπoτε λόγo ή 
αιτία, συμπεριλαμβαvoμέvωv εvδεικτικά και τωv περιπτώσεωv τωv άρθρωv 178, 179 
και 388 τoυ Αστικoύ Κώδικoς, αvαλαμβάvωv τov συγκεκριμέvo κίvδυvo. 
4. Ο «Ανάδοχoς» εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για τις αναφερόμενες στο 
Άρθρο -1- εργασίες συvεργείo επαvδρωμέvo με απoλύτως κατάλληλo ειδικευμέvo 
εργατoτεχvικό πρoσωπικό και τεχvικώς εξoπλισμέvo με τα απαραίτητα μέσα και 
εργαλεία και δηλώvει ότι, επισκέφτηκε τoυς χώρoυς όπoυ θα εκτελείται η εργασία 
αυτή και έλαβε υπόψη τoυ κάθε δυσχέρεια, η oπoία θα μπoρoύσε εvδεχoμέvως vα 
παρoυσιαστεί κατά τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεώv τoυ πρoς το «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 
και αvαλαμβάvει τov συγκεκριμένο κίvδυvo αυτής της δυσχέρειας χωρίς vα έχει 
δικαίωμα vα ζητήσει oπoιαδήπoτε τυχόv επιβάρυvσή τoυ πέραv από τo Εργoλαβικό 
αvτάλλαγμα. 

 
 
 

 Αρθρo 4o 
 Τρόπος Πληρωμής 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η  
ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία (Τομέας 
Υποστήριξης ΔΠΑ/Περιοχή Περιστερίου) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα 
οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη.  



 
 Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό 

και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το 
αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Φορολογική Ενημερότητα. 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου 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. 

 Ταμιακό παραστατικό καταβολής στο ΙΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών.  
 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (το μήνα που κατατίθεται) για το 

προσωπικό που απασχολείται στο συγκεκριμένο έργο.  
 Αντίγραφα παραστατικών,   από  τα   οποία   αποδεικνύεται   η 

καταβολή μέσω  Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον 
Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

 Κάθε   άλλο    έγγραφο    που   δύναται  να αποδείξει την τήρηση 
την 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. 

 
 

2. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ  πού θα 
βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας 
που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 5ο 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

 

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, 
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 της 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, αντίγραφα των 
 εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του 
 προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 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 τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 
 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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.  Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου,  είναι  
υποχρεωμένο να  φορά  κατά την εκτέλεση  εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης 
και καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της 
Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με το διακριτικό της 
εταιρείας του 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 ειδικότητα του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον 
φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση   και   εφαρμογή   των  
όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου    να    θεωρηθεί    κατά    
τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 
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 αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να  αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω 
προσωπικού σε αυτό.  
 
 
 
 

Άρθρο 6ο 
Ποινικές Ρήτρες 

 
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προθεσμιών όπως αυτές αναφέρονται στο 
Άρθρο -2- της παρούσης θα επιβληθεί στον εργολάβο ποινική ρήτρα ίση με 5% για 
κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου.  

 

 



 

 
Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
1. Ο   Ανάδοχος  κατέθεσε  σήμερα   την   εγγυητική   επιστολή   καλής  
εκτέλεσης, 5% του συμβατικού ποσού 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 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 μετά από την πλήρη 
εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 
Σύμβασης και όχι πριν από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της 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 του η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. 
 
 
 
                                                Άρθρο 8ο 

                                                Δωσιδικία 
 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δημιουργείται από την παρούσα 
σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
 
 
Η ισχύς των διατάξεων και όρων της παρούσας σύμβασης από καμιά άλλη 
συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα δύναται να αναιρεθεί. Έτσι δεν 
μπορεί κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία 
που δε συμπεριλήφθηκε στην παρούσα σύμβαση και οποιεσδήποτε έγγραφες ή 
προφορικές ανακοινώσεις ή συμφωνίες που έγιναν πριν από την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης θεωρούνται ότι είναι άκυρες και ότι ανακλήθηκαν και 
στερούνται οποιαδήποτε ισχύ. 
Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε 
από τους συμβαλλόμενους που έλαβαν από ένα πρωτότυπο ο καθένας. 
 

 
 

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

 
 Για τη  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ     Για τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ                                                              


