
 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
Περιοχή Περιστερίου  

                                            
 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  2/2016 
                                           
 
Στην Αθήνα σήµερα ………………. µεταξύ του ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που θα αποκαλείται στην παρούσα ∆Ε∆∆ΗΕ 
ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και 
εκπροσωπείται για τη συνοµολόγηση της παρούσας από τον …………………………, 
κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ και του ……………………. (που θα αποκαλείται στην παρούσα 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ), που εδρεύει στην …………………., και εκπροσωπείται νοµίµως από 
……………………… κάτοικο ………………………, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως 
αποδεκτά τα ακόλουθα :  
 
 
                                                       Αρθρo 1o 
                                          Αvτικείµεvo της Σύµβασης  
 
Ο Εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει για το ∆Ε∆∆ΗΕ το έργο 
της µεταφοράς εξοπλισµού του Πρακτορείου Ιλίου από το κτήριο που στεγάζεται 
επί της οδού Ψαρών 142 Ίλιον στο Πρακτορείο Περιστερίου (Θηβών 57-59, 
Περιστέρι)   
Η µεταφορά προς το Πρακτορείο Περιστερίου περιλαµβάνει: 2 γραφεία 
υπαλλήλων, 7 τερµατικά Ερµής, 7 εκτυπωτές, 1 συσκευή ΦΑΞ, 1 φωτοτυπικό 
µηχάνηµα, 7 καρέκλες, 2 τριάδες σειρές καρέκλες κοινού, 7 γλάστρες, 1 ταµπέλα 
∆Ε∆∆ΗΕ,1 σύστηµα προτεραιότητας Νemo-Q, 47 ντουλάπες µεγάλες, 15 
ντουλάπες µικρές, 8 φοριαµούς. Οι παραπάνω ντουλάπες και φοριαµοί περιέχουν 
περίπου 900 κλασέρ τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα 
χορηγηθούν από τον ανάδοχο και να αριθµηθούν κατά τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας µας. 
Τα έπιπλα θα µεταφερθούν και θα  τοποθετηθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.   
 
 
 
 Αρθρo 2o 
 ∆ιάρκεια Σύµβασης 
 
Η µεταφορά του εξοπλισµού του Πρακτορείου Ιλίου θα πραγµατοποιηθεί το 
Σάββατο    16/07/2016. 
 

  
 
                                                       Αρθρo 3o 

 Συµβατικό Τίµηµα. 
 
1. Το ύψος του  συµβατικού τιµήµατος ανέρχεται στις .……….. € συν επιπλέον 
ποσό  για νόµιµες επιβαρύνσεις ΦΠΑ (24%)  . 

2. Στο παραπάvω 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 «∆Ε∆∆ΗΕ 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 

 
1.      Η πληρωµή του Ανάδοχο θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
την 24η  ηµέρα του τρίτου µήνα, από την ηµεροµηνία υποβολής στην Εταιρεία 
(Τοµέας Υποστήριξης ∆ΠΑ/Περιοχή Αθήνας) 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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
• Φορολογική Ενηµερότητα. 
• Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ήλωση (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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
 

2. Στην αξία του τιµολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα 
βαρύνει το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Η πληρωµή προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνει µέσω λογαριασµού µιας Ελληνικής 
Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 



 
 

Άρθρο 5ο 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
∆ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νοµοθεσίας 

 

1.   Ο  Ανάδοχος  θα  είναι   πλήρως  και  αποκλειστικά  µόνος  υπεύθυνος έναντι   
του   ∆Ε∆∆ΗΕ,   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 ∆Ε∆∆ΗΕ και 

(β) να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των 
 όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ. 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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…………………… της Τράπεζας..……………  
και € ………… 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 
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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να την 
καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. 
 
                                                
 
 
 
 



                                                Άρθρο 8ο 

                                               ∆ωσιδικία 

 
 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  ∆Ε∆∆ΗΕ  ΑΕ     Για τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ                                                             


