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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, την …-…-2016, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και 
το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενης ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή 
Εταιρεία) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και  εδώ 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΤΣΙΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – Αναπληρωτή Διευθυντή ΔΠΑ – 
και της εταιρείας «……………………………………………….» (εφεξής καλούμενη «Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην ……………………………….. στην ……………, και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………….., συμφωνούνται και 

συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία 
άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. 
 

Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί 
οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, τα 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, 
γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 
θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Σύμβασης  
 
1. Με την παρούσα Σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την υπ’ αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 

διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ’ αυτόν και ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Φορτοεκφόρτωση υλικών των 

Περιφερειακών Αποθηκών Ασπροπύργου (Καλιστήρι) και Κηφισού». 
  
2. Ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει πλήρως τη φορτοεκφόρτωση των υλικών (ξύλινοι 

στύλοι, στύλοι οπλισμένου σκυροδέματος, μετασχηματιστές, στροφεία αγωγών και 
καλωδίων, ηλεκτρονικοί πίνακες κ.λ.π.) που διακινούνται στις Περιφερειακές Αποθήκες 

της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων 
(ΔΠΝ), οι οποίες ανήκουν στο ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα διατηρεί και θα διαθέτει, για τις εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης, συνεργείο επανδρωμένο με το απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο 

εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο, με όλα τα απαραίτητα γερανοφόρα 
οχήματα, μέσα και εργαλεία. 
 

4. Ο Ανάδοχος αφού επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελούνται οι εργασίες της 
Σύμβασης και ενημερώθηκε επιτόπου για τα είδη των διακινούμενων υλικών και τις 

ποσότητες αυτών από τα παραστατικά των Αποθηκών, έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια 
η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του προς το ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και 

αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας, χωρίς να έχει δικαίωμα να 
ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επαύξηση της αμοιβής του πέραν του Συμβατικού Τιμήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Τεχνική Περιγραφή  
 

1. Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών της φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να 
διαθέτει σε ημερησία βάση ένα (1) τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 
25tn έως 50tn (στα 3m) με 1 χειριστή και 3 εργάτες στις Περιφερειακές Αποθήκες 

Ασπροπύργου (της ΔΠΑ και της ΔΠΝ), ένα (1) τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής 
ικανότητας από 25tn έως 50tn (στα 3m) με 1 χειριστή και 3 εργάτες στην Περιφερειακή 

Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ και ένα (1) περονοφόρο όχημα 3,5 tn με 1 χειριστή στην 
Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ.  

Το περονοφόρο των 3,5tn θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- δυνατότητα ανύψωσης φορτίου των 3,5 tn σε απόσταση 60 cm από την μετώπη 
της περόνης 

- δυνατότητα ανύψωσης φορτίου τουλάχιστον 3 m 
- περόνες με συνολικό μήκος 1,85 m και συνολικό πλάτος (άνοιγμα) 1,4 m. O 

μηχανισμός μετακίνησής τους θα είναι υδραυλικός.  

- συνολικό μήκος του οχήματος, χωρίς τις περόνες, μικρότερο από 3,2 m. 
 

Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας και λειτουργίας και 

θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
 

2. Οι εργασίες κατά τη διάρκεια της Σύμβασης είναι:  

2.1. Φόρτωση στύλων οπλισμένου σκυροδέματος και ξύλινων στύλων εμποτισμένων και 
μη, από τη θέση στοιβασίας των στις Αποθήκες Ασπροπύργου επί αυτοκινήτων μεταφοράς 

τους και αντίστροφα, εκφόρτωση από τα αυτοκίνητα μεταφοράς τους στη θέση 
στοιβασίας των στις Αποθήκες, καθώς και κάθε άλλη μετακίνησή τους που απαιτείται για 

την παραλαβή και την ταξινόμησή τους. Η φορτοεκφόρτωση και η στοιβασία των στύλων 
θα γίνεται σύμφωνα με τη συνημμένη οδηγία Διανομής Νο 128 (Παράρτημα Ι). 
 

2.2. Φόρτωση και εκφόρτωση όλων των άλλων υλικών που διακινούνται στις 

Αποθήκες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ξυλοδοκοί και βραχίονες, Μετασχηματιστές 
διάφοροι, στροφεία καλωδίων, σιδηρικά, ηλεκτρικοί πίνακες κ.λ.π., επί αυτοκινήτου 

από τη θέση στοιβασίας τους στις Αποθήκες και αντίστροφα εκφόρτωση από το 
αυτοκίνητο στη θέση στοιβασίας και ταξινόμησή τους. 
 

2.3. Μετακινήσεις υλικών μέσα στο χώρο των Αποθηκών, στοιβασία και ταξινόμησή τους, 

όπου απαιτείται. 
 

3. Οι εργασίες της Σύμβασης θα εκτελούνται στο χώρο των Αποθηκών όλες τις 
εργάσιμες ημέρες (πέντε ημέρες εβδομαδιαίως), από 7:00 έως 15:00, συνεχώς χωρίς 
διακοπή, εφόσον υπάρχουν υλικά προς φορτοεκφόρτωση, μέχρι ότου 

φορτοεκφορτωθούν όλα τα προς φορτοεκφόρτωση υλικά και σύμφωνα με τις εντολές και 
οδηγίες των Εντεταλμένων Εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εργασίες διακόπτονται με τη 

λήξη του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Περιφερειακών Αποθηκών της ΔΠΑ και 
της ΔΠΝ, εκτός αντιθέτου εντολής των Εντεταλμένων Εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ, την 

οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει, δικαιούμενος την επιπρόσθετη αμοιβή των 
παραγράφων 2.1 έως 2.2 του Άρθρου 4. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσέλθει για εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης κατά ημέρα 

Σάββατο, Κυριακή ή Αργία, εφόσον λάβει τέτοια εντολή από τους Εντεταλμένους 
Εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ αφού ειδοποιηθεί για αυτό τουλάχιστον δεκαέξι (16) ώρες 

πριν, δικαιούμενος την  επιπρόσθετη αμοιβή των παραγράφων 2.3 και 2.4 του Άρθρου 4.  
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5. Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης 

των Περιφερειακών Αποθηκών ΔΠΑ και ΔΠΝ, που του ανατίθενται, σε καθημερινή 
βάση, όσο μεγάλες και αν είναι οι ποσότητες των υλικών που διακινούνται, εκτός των 

βοηθητικών εργασιών διαλογής ξύλινων στύλων. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να 
παρευρίσκεται στον χώρο των Αποθηκών μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας του 
προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, χωρίς έγκριση της 

Ε.Υ..  
 

6. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του έργου, παράλληλα με τον 
Ανάδοχο, με προσωπικό και μηχανικά μέσα δικά του ή τρίτων, χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Διάρκεια ισχύος Σύμβασης 
   
1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει από        

….-….-2016 και λήγει την 12η νυκτερινή της …-…-2017. Η εξάντληση του 
Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε 

λήξη της Σύμβασης. 
 

2. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί κατά 50% (δηλαδή κατά 6 
μήνες), με τους ίδιους Συμβατικούς Όρους, με άσκηση από το ΔΕΔΔΗΕ μονομερούς 
δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συμβατικό Τίμημα 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως δι’ αυτόν την παρούσα Σύμβαση σε 
περίπτωση  υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου 

διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τηρήσεως των Άρθρων της παρούσας 
Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συνολικό Μηνιαίο Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ………..,00 €, το δε 

Συνολικό Ετήσιο Συμβατικό Τίμημα στο ποσό των …………,00 €. 
 

2. Το Συνολικό Μηνιαίο Τίμημα αναλύεται στο ποσό των: 
 

 ………….,00 € για τις εργασίες με τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 

από 25tn έως 50tn (στα 3m) με 1 χειριστή και 3 εργάτες στις Περιφερειακές 
Αποθήκες Ασπροπύργου της ΔΠΑ και της ΔΠΝ. 

 
 …………,00 € για τις εργασίες με τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 

από 25tn έως 50tn (στα 3m) με 1 χειριστή και 3 εργάτες στην Περιφερειακή 

Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ. 
 

 ………..,00 €  για τις εργασίες με περονοφόρο όχημα 3,5tn (με ένα χειριστή) 
στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ. 
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Τα παραπάνω μηνιαία τιμήματα είναι οι βάσεις για πληρωμή εργασιών πέραν του 8ώρου 

την ημέρα και του 5νθημέρου την εβδομάδα, ως παρακάτω: 
 

2.1. Για την 1η ώρα υπερεργασίας η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των: 

 
 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στις 

Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου της ΔΠΑ και της ΔΠΝ και προκύπτει από τον 

ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 …………..χ6 
 ------------------------------- Χ 1,25 =  ------------ Χ 1,25 = ……….. € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 
 

 ……… € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στην 

Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 ………….χ6 
 ------------------------------- Χ 1,25 =  ------------ Χ 1,25 = ……….. € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 
 

 ……….. € για περονοφόρο όχημα 3,5 τόνων στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού 
της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 …………….χ6 
 ------------------------------- Χ 1,25 =  ------------ Χ 1,25 = ………… € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 

 
2.2. Για τις επόμενες ώρες υπερωρίας η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται σε: 

 
 ………… € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στις 

Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου της ΔΠΑ και της ΔΠΝ και προκύπτει από τον 
ακόλουθο τύπο: 

 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 …………….χ6 
 ------------------------------- Χ 1,50 =  ------------ Χ 1,50 = ……………. € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 
 

 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στην 

Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 …………….χ6 
 ------------------------------- Χ 1,50=  ------------ Χ 1,50= ……………. € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 
 

 ……….. € για περονοφόρο όχημα 3,5 τόνων στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού 

της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα Χ 6 ημέρες                 …………….χ6 
 ------------------------------- Χ 1,50 =  ------------ Χ 1,50 = ……………. € 
    25 ημέρες Χ 40 ώρες                        25χ40 
 

 

2.3. Για εργασία το Σάββατο η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε: 
 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στις 

Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου της ΔΠΑ και της ΔΠΝ και προκύπτει από τον 

ακόλουθο τύπο: 
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  μηνιαίο τίμημα       ……………. 
 -----------------  =  --------- = ……………. € 
    25 ημέρες               25 
 
 

 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στην 

Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα         ……………. 
 -----------------  =  --------- = ……………. € 
    25 ημέρες               25 
 
 

 ……….. € για περονοφόρο όχημα 3,5 τόνων στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού 

της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα        ……………. 
 -----------------  =  --------- = ……………. € 
    25 ημέρες               25 
 

 

2.4. Για εργασία τη Κυριακή ή Αργία η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε: 
 
 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στις 

Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου της ΔΠΑ και της ΔΠΝ και προκύπτει από τον 
ακόλουθο τύπο: 

 
  μηνιαίο τίμημα                   ……………. 
 -----------------  Χ 1,75  =  --------- Χ 1,75  = ……………. € 
    25 ημέρες                          25 
 
 

 ……….. € για τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn στην 
Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

 
  μηνιαίο τίμημα                    ……………. 
 -----------------  Χ 1,75  =  --------- Χ 1,75  = ……………. € 
    25 ημέρες                          25 
 
 

 ……….. € για περονοφόρο όχημα 3,5 τόνων στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού 

της ΔΠΑ και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 
  μηνιαίο τίμημα                    ……………. 
 -----------------  Χ 1,75  =  --------- Χ 1,75  = ……………. € 
    25 ημέρες                          25 
 

 

3. Οι επιπρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από τις εργασίες της παραγράφου 2.1 
έως 2.4 δε δύνανται να υπερβούν το αντίστοιχο ποσό που προέρχεται από την 

προϋπολογιζόμενη ετήσια υπερωριακή απασχόληση των 6.000,00 €. 
 
4. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή του Αναδόχου αλλά 

και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή προσαύξηση ή επιβάρυνση αυτού, που θα γίνεται με 
σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση. 

 
5. Το παραπάνω τίμημα, συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των εργασιών που 
ανατίθενται, ένα εύλογο όφελος του Αναδόχου, τις τυχόν εισφορές, τα τέλη και 

γενικότερα, όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο. 
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Στο πιο πάνω ποσό, θα συνυπολογίζεται ο εκάστοτε ΦΠΑ, με τον οποίο θα επιβαρύνεται 

η Εταιρεία. 
 

6. Συμφωνείται ρητά, ότι το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και ο Ανάδοχος 
παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή 
αυτού, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, και ιδιαίτερα για τους λόγους του Άρθρου 388 

Α.Κ., δεδομένου ότι τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί 
σαν ενδεχόμενο και τον έλαβε υπόψη στην προσφερθείσα έκπτωση. 

 
7. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 
50% ή να μειωθεί σε ποσοστό έως 30%, με άσκηση από το ΔΕΔΔΗΕ μονομερούς 

δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών 
μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις και με ταυτόχρονη ανάλογη αυξομείωση του 

Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Τρόπος Πληρωμής 

 
1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία Πιστοποίηση Εργασιών (συνημμένο Έντυπο 

Πιστοποίησης Εργασιών). 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα, 

από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των σχετικών 
δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Στην αξία του 
τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ.   

Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας οι πάσης φύσεως έλεγχοι της 

ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον 

Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι οποιονδήποτε τρίτων 
για τις πληρωμές προς αυτούς. 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού Τράπεζας που 

θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε 

φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι θα εκδίδονται ξεχωριστά Τιμολόγια για τις εργασίες στις 
Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου (1 Τιμολόγιο για ΔΠΑ & ΔΠΝ) και 
Κηφισού (2 Τιμολόγια: 1 για τηλεσκοπικό γερανό και 1 για περονοφόρο). 
 

2. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
 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. 
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 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. 

 
 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου 

ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
 

 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. 

 
Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως 
επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα 

αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι 
υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση 

με το προσωπικό του. 
 
Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να δεχθεί στη θέση των 
πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν 

την Εταιρεία σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. 
 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 
Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής 

των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα 
της Εταιρείας, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου.  

 
4. 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.). 
 

5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, 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 Εταιρεία, εξαιτίας της μη 
εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 

 
6. Η Εταιρεία 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. 
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7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων 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 Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό 

η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η 

απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 
 
8. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ 

 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου ασκείται 
από τα όργανα: Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) και Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 

 
1. Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) (Εντεταλμένοι Εκπρόσωποι) 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει έδρα τις Περιφερειακές Αποθήκες και αποτελείται από τον 
Υποτομεάρχη της Περιφερειακής Αποθήκης Ασπροπύργου της ΔΠΑ, τον Υποτομεάρχη 
της Περιφερειακής Αποθήκης Ασπροπύργου της  ΔΠΝ καθώς και από τον Υποτομεάρχη 

της Περιφερειακής Αποθήκης Κηφισού της ΔΠΑ, ο καθένας για εργασίες αρμοδιότητάς 
του. Οι Εντεταλμένοι Εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της προόδου του 

Έργου, για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, 
υπογράφουν τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και τη μηνιαία πιστοποίηση. 

Εισηγούνται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την 
απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του 
Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της 

εισηγήσεως των Εντεταλμένων Εκπροσώπων. 

2.   Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία έχει έδρα την Περιφέρεια Αττικής και αποτελείται από τον 
Τομεάρχη  του ΤΤΕ της  ΔΠΑ. Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων 
εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της 

Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. 
κατά την διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 
τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από 
την Π.Υ. ή Ε.Υ.. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με το νόμο, υπεύθυνο 

πρόσωπο για την παρακολούθηση και επίβλεψη του συνεργείου του κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της Σύμβασης περιλαμβανομένης και της λήψεως όλων των 

απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Το πρόσωπο αυτό θα είναι τεχνικός με επαρκή πείρα 
για παρόμοια έργα με αυτό της Σύμβασης, θα ονομάζεται «Επικεφαλής Τεχνικός» ή 
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«Εργοδηγός» του Αναδόχου  και θα πρέπει να συνδέεται με την εταιρεία του Αναδόχου 

με μόνιμη σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική). 
Ο Επικεφαλής Τεχνικός θα παρίσταται στο χώρο εκτέλεσης εργασίας, σε μία Αποθήκη 

(κατά κύριο λόγο στην Αποθήκη Ασπροπύργου), ανελλιπώς μαζί με το υπόλοιπο 
προσωπικό του Αναδόχου, θα ενεργεί σαν εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του 
με το ΔΕΔΔΗΕ. Ο Επικεφαλής Τεχνικός μπορεί να είναι και ένας από το προσωπικό του 

Αναδόχου. 
 

2.   Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Επιβλέποντα 
Μηχανικό (Τεχνικό Ασφάλειας) με κατάθεση στην Π.Υ. κοινής υπεύθυνης δήλωσης, 
όπως αναφέρεται στο Παράστημα ΙΙ της παρούσας Σύμβασης.  

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται 
και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται με την Επιχείρηση του Αναδόχου με 

μόνιμη σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κ.λ.π.) να διαθέτει όλα τα προσόντα για 
την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 

 Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από 
τεχνικής άποψης εκτέλεση της Σύμβασης, για την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, 
καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων αναφέρονται στο Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για 
την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, το οποίο σε περίπτωση που τυχόν 

συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο  «Επιβλέπων 

Μηχανικός» του. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα παρευρίσκεται στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, όσες 
φορές προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία, γνωστοποιώντας στην Εταιρεία για το 

πρόγραμμα επισκέψεώς του στο χώρο εργασίας. 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και 

λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω 
Επιβλέποντα Μηχανικού του. Επίσης πρέπει να τηρείται βιβλίο γραπτών υποδείξεων του 
Επιβλέποντα Μηχανικού (Τεχνικός Ασφάλειας), θεωρημένο από το οικείο ΚΕΠΕΚ καθώς 

και βιβλίο ατυχημάτων. 
 

3.   Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του 
για την επίβλεψη της Παροχής Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 
Ανάδοχο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και  σε 
ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα  Μηχανικού του και είναι 

υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε 
βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 
 

4.  Αν ο Ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσιών είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί  
«Επιβλέπων Μηχανικός» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που 

περιγράφηκαν παραπάνω. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών με προσωπικό που 
έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει 
ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών (χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρων οχημάτων), ανάλογης ανυψωτικής ισχύος 
με το γερανοφόρο και περονοφόρο όχημα που χρησιμοποιούνται, εγγεγραμμένοι στο 

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και οι εργάτες να έχουν ειδική πείρα. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα (1) χειριστή και τρεις (3) εργάτες για 

κάθε τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας από 25tn έως 50tn (στα 3m) και ένα 
(1) χειριστή  για τις εργασίες με το περονοφόρο όχημα των 3,5 tn.  

 
3. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται 
κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου, του Επικεφαλής Τεχνικού και του Επιβλέποντα 

Μηχανικού, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι σε όλα. 
 

4. Ο Ανάδοχος, εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του, τον Επικεφαλής Τεχνικό και τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό και να προσκομίσει στον ΔΕΔΔΗΕ, σε αντίγραφα, τις επαγγελματικές άδειες 
των χειριστών, τη δήλωση αποδοχής του Επιβλέποντα Μηχανικού με την κατάθεση 
αυτής στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας. Επίσης να προσκομίσει τις άδειες 

κυκλοφορίας και τις πιστοποιήσεις των γερανοφόρων και του περονοφόρου οχήματος.  
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του 

προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί 
με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του. 
 

5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα 
χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε 

μορφής κωλύματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο ο Ανάδοχος  θα 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και θα καταπίπτει άμεσα η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης. 

 
6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον 

κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί 
σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ 
ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως 

θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που 
διαμένει στην Ελλάδα. 
 

7.   Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα αντικατάστασης μέλους του προσωπικού του με άλλο 
πρόσωπο με τα αντίστοιχα προσόντα, ζητώντας το εγγράφως από τη Ε.Υ.. Η 

αντικατάσταση αυτή θα γίνει μετά από γραπτή έγκριση της Ε.Υ. και πριν από την 
αποχώρηση του προς αντικατάσταση μέλους. 
 

8.   Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 
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εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών όπως αναλυτικά 

αναφέρονται παραπάνω. 
Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση 

δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος 
εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση 
δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 

 
9.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα 

του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα ΙV) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο 
εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί την παροχή υπηρεσιών για 
λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Άρθρου 10, παρ. 4. 

Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα 
επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης καθώς και σε κάθε 

μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής 
ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. ή την Π.Υ. , θα επιβάλλεται η  Ποινική 
Ρήτρα του Άρθρου 11 και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς 

αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ευθύνες του Αναδόχου 

 
1.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της    
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών. 

 
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος της Παροχής Υπηρεσιών. 
 

γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος 

οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.  
 

2.   Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός του κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του 
καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π. 

 
3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει 

εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, 
προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 
Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από 

λανθασμένο χειρισμό κλπ, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός 
υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 
 
4.  Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς 

εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ.  θα παρακρατεί από την 
αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με 
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τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, 

επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 
 

5.   Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Εταιρείας, δε φέρουν καμία ευθύνη 
έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί 

στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.   

 
6.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά 
του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. 

Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο .  

 
7.  Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά, ότι κατά την φορτοεκφόρτωση θα προβαίνει κάθε φορά 
στη λήψη όλων των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας που, κατά το νόμο, τους κανόνες 

της τέχνης, τους τυχόν κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ανδρός, 
απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και 

παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημίας στο 
ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτους. 

 
8. Η συντήρηση των γερανοφόρων και περονοφόρων οχημάτων, τα καύσιμα 
λειτουργίας τους, ο απαιτούμενος για την εργασία εξοπλισμός (σαμπάνια κ.λ.π.), και τα 

εφόδια εργασίας και προστασίας του προσωπικού (ενδεικτικά αναφέρονται ρουχισμός, 
μπότες, γάντια κ.λ.π.), βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως και την 

ευθύνη για τους απαιτούμενους ελέγχους και την τυχόν αντικατάστασή τους. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εφοδιασμό και διατήρηση σε ισχύ, με 
δική του φροντίδα και δαπάνες, των απαραίτητων αδειών για την κυκλοφορία, λειτουργία 

και χρήση των μηχανικών μέσων (γερανοφόρα και περονοφόρο όχημα), που θα διαθέτει 
για την εκτέλεση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης στις Περιφερειακές Αποθήκες ΔΠΑ και 

ΔΠΝ Ασπροπύργου (Καλιστήρι) και στην Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΑ Κηφισού.  
 
9.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εναποθέτει υλικά και εξοπλισμό στον χώρο των 

Αποθηκών, εκτός των απαραίτητων για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Μετά 
τη λήξη της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει όλα τα αντικείμενα και 

μέσα ιδιοκτησίας του με δική του ευθύνη και έξοδα. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία θα 
προχωρήσει στην άμεση απομάκρυνση αυτών παρακρατώντας, από οποιαδήποτε οφειλή 
προς τον Ανάδοχο, τα αντίστοιχα έξοδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

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 ο Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις 
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
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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 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 Εταιρείας 
ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία(στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση ταυτότητα με 
φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα  προκύπτει το 
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του (Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα Ταυτότητας). Η 
ταυτότητα 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 ταυτότητα για 
προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος/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. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του 
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Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του 
προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 
της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη 
ταυτότητα. 
Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου  εντός ακινήτου πελάτη, το 
προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το 
σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να 
γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την  
επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 
 
5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος 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 και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 
6. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων μηχανικός του οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως 
με τη ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (ενδεικτικά αναφέρονται: ενδυμασία, κράνος με 
ασπίδιο και ενσωματωμένο φακό για συνεργείο ενός ατόμου, μονωτικά γάντια, 

μονωτικά άρβυλα εργασίας, πένσες- κατσαβίδια και γενικότερα εξοπλισμός με μόνωση, 
εφόδια κ.λπ.) καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η 

εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 
 
7. 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 τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις 

νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 
διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, 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 (Παράρτημα V Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος 

Οχήματος) που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή 
των όρων της Σύμβασης Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του 
Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια 

εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο Σήμα. 
 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 
Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς 
και προς τις οδηγίες του   ΔΕΔΔΗΕ. 
 
9.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει  ως  αυστηρά  απόρρητη  
και  μυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  οποία  αποκτά  
πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.   
Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας 
χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν  
(έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).  
 
9.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   
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- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  εκτός  
από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  την Εταιρεία. 
 
- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε 
τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για  την  εκτέλεση  της Παροχής Υπηρεσιών  
που  έχει  αναλάβει και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση 
της Εταιρείας. 
 
- Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις  
αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης  
της Παροχής Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει η Εταιρεία. Σε περίπτωση παραγωγής 
μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν 
την  ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 
 
- Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα 
που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 
 
- Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας όλες ή μέρος των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 
 
- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου  
οικονομικού  οφέλους.  
 
9.2.  Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως 
πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 
 
α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ,   
 
β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο 
κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί  ευρέως 
στο κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας 
υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,  
 
γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της 
παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του 
Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν 
την αποκάλυψη, 
 
δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από 
τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης της Εταιρείας  ούτε κατά 
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με την Εταιρεία, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να τις 
αποκαλύπτει,   
 
ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από 
διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει 
εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε 
τρόπο με την Εταιρεία , ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει την Εταιρεία   
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως την 
Εταιρεία κοινοποιώντας της ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις 
αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση 
ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα 
μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.  
 
 9.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 
πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του 
ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 
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ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ 
στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι 
αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή 
γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις 
ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό  του Αναδόχου, το οποίο : 
 
- Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 
 
- Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 
 
- Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των 
εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις  των Ν. 
2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή  
υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή 
οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς  και που θα 
αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
   
9.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα 
συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να 
επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή 
αποκάλυψή τους.  
 
9.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και τη 
διεκδίκηση περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και 
μονομερή λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε 
αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία  επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά της που 
προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα 
αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το  ΔΕΔΔΗΕ, 
για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και 
έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης 
σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας  που εδώ περιγράφονται. 
 
9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και της 
Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
   
α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   
 
β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση 
των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και  
 
γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους  
τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.   
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9.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 
μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του πρώτου που 
περιγράφονται στo  παρόν Άρθρο  εξακολουθούν να  ισχύουν και μετά  το  τέλος  της 
Συνεργασίας.   
 
9.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν 
ζημίας της Εταιρείας.   

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης φορτοεκφόρτωσης υλικών σε εκτέλεση εντολής των 
Εντεταλμένων Εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ, με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εν γένει 

άρνησης εκτέλεσης εντολής φορτοεκφόρτωσης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο με έγγραφη 
απόφαση του αρμόδιου της Π.Υ., κατόπιν πρότασης της Ε.Υ., ποινική ρήτρα οριζόμενη εις 

το διπλάσιο της αμοιβής της υπερωριακής εργασίας για έκαστο γερανοφόρο και 
περονοφόρο όχημα, για κάθε ώρα καθυστέρησης έναρξης της φορτοεκφόρτωσης με 
αυτό, του χρόνου μετρουμένου από της έκδοσης της μη εκτελούμενης εντολής. 

 
2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ένα γερανοφόρο και περονοφόρο 

όχημα με υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 1/25 του 
μηνιαίου τιμήματος για το αντίστοιχο γερανοφόρο και περονοφόρο όχημα για κάθε ημέρα 
αδυναμίας της εκτέλεσης εργασίας. 

 
3. Σε περίπτωση απουσίας ενός χειριστή ή φορτοεκφορτωτή του Αναδόχου και στην 

περίπτωση που δε δύναται να εκτελεστεί εργασία με το γερανοφόρο και περονοφόρο 
όχημα λόγω απουσίας του χειριστή ή του μειωμένου αριθμού φορτοεκφορτωτών, θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 1/25 του μηνιαίου τιμήματος για το αντίστοιχο 
γερανοφόρο και περονοφόρο όχημα για κάθε ημέρα απουσίας αυτών. 
 

4. Σε περίπτωση απώλειας υλικού, βλάβης ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισμού 

προσαυξημένης κατά 20% αυτής. 
 
5. Τέλος, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό των 100,00 € σε περίπτωση 

απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από την Ε.Υ..  
 

6. Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ 
χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές και ότι είναι 
δίκαιες και εύλογες. 

 
7. 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. 
 

8. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 
πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας 

που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές 
Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
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9. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους 

Όρους, 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. 
 
10. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 
1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με 

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς 
την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση επίσης 

έγκρισης υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί με ίδια μέσα, κύρια τμήματα της 
Παροχής Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του Συνολικού 
Συμβατικού Τιμήματος της Παροχής Υπηρεσιών.  

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

ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο  σε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε 

σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 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 του ΔΕΔΔΗΕ. 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:  

 
α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 
 

β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος 
θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ, 

 
γ. 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  

 
δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ.. 
 

Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 
λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα.  
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ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 

Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, 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 14Ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
1. Ο   Ανάδοχος  κατέθεσε  σήμερα   την   Εγγυητική   Επιστολή   Καλής  Εκτέλεσης, 

5% του συμβατικού ποσού, ………………..., με αριθ. ………../…-….-2016 και € 
………,00 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 δηλώνει 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, 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 και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα 

από την κατάπτωση. 
 

Σημείωση: 

Σύμφωνα με τον ν.4281/2014 οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτελέσεως θα πρέπει να 
προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το 
κείμενο της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Ο Ανάδοχος, εκτός των άλλων Εγγυήσεων,  δύναται να υποβάλλει 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου ποσού. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών 

σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς 
επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που 
ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 

2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και 

παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» της παρ.3 από τις 
ασφαλίσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα V της παρούσης Σύμβασης «Περί 
Ασφαλίσεων». 

3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και 
γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 

καθορίζονται στο Παράρτημα V της παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ειδικοί όροι 
 

Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο 
και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της Παροχής των Υπηρεσιών του. 

Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά 
δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Καταγγελία της Σύμβασης 

 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: 
 

 καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, 

 δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο 

των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσιών, 

 εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες, 

 εάν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα 
σχέδια και διαγράμματα, 

 δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές τις 
Εταιρείας, 

 συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων 

ή προστασίας του περιβάλλοντος, 

 Μη τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, 

της ελληνικής νομοθεσίας γενικότερα και ειδικότερα της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, κλπ. 

ο ΔΕΔΔΗΕ 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 
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ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν 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 καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες.  

 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» 

μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση 
προς τον ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, να προβεί στην 

καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. 
 
2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο Άρθρο 10 της 

Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 
 
3. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων 
που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», σύμφωνα και 

με το Άρθρο 8 παρ. 5 της Σύμβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 
 

4. Ειδικότερα η εξάντληση της Ποινικής Ρήτρας του 15% του Συμβατικού Τιμήματος 
αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 

 

5. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του παρόντος Άρθρου. 

Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, 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 12 της παρούσας Σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 

 

6. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της   
παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ 

θα καταγγέλλει τη Σύμβαση σε ένα (1) μήνα, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον 
Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο 
Άρθρο 14 της παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την 

κατάπτωση. 

 

7. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από την Παροχή Υπηρεσιών και γίνεται 

εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών, 

είτε να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Η Εταιρεία και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να 

χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις 
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και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί 

από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 

 

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

της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 

α. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας. 

 

9. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία 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 εκτελεστεί  σύμφωνα με την Σύμβαση και θα 

καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς 

χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία 

μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

 

10. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλλει 
στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία 
της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν 
μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

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, υποχρεούται να το γνωστοποιεί 
στην Ε.Υ. 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 Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του. 

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

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, 
που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγηση της. 
 

1.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα 
στοιχεία. 
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2. Διαφωνίες 

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

Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με "Αίτηση 
Επίλυσης Διαφωνίας". 
 

2.2. 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 τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. 
 
δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην διαφωνία, όπως επίσης και 
κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

 
2.3. Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά 

την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση 
της Εταιρείας. 
 

2.4. Σε  περίπτωση  που   ο  Ανάδοχος δεν  ικανοποιείται   με  την  απόφαση  αυτή   
της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

της Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της 
Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 
 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 
Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
 
2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του 

Ελληνικού Κράτους. 
 
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα 

Σύμβαση σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή 
τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        

 
                   

 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 
 

 
 

 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΟ 128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
                                                                              
  27/39 

 

 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        

 
 

                   
 

 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-676/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 

 
 

 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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    Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        

 
                   

 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 
 

 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
Στo ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει vα αναφέρεται ρητά ότι στηv έννοια της λέξης 

"Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και τo πάσης φύσεως προσωπικό πoυ απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για τηv εκπλήρωση τωv υποχρεώσεών τoυ 
από τη Σύμβαση. 

 
1. Αντικείμενο Ασφάλισης  

 
Με τηv ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ τoυ Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡIΤΩΝ 
και oι ασφαλιστές υπoχρεώνονται vα καταβάλουν απoζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές 

βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα 
πoυ προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 
2. Διάρκεια Ασφάλισης  
 

Η ευθύvη τωv ασφαλιστώv θα αρχίσει με τηv έναρξη  με οποιονδήποτε τρόπο τωv 
εργασιών τoυ Αναδόχου και θα λήγει τηv ημερομηνία λήξεως της Σύμβασης ή της τυχόν 

καταγγελίας της. 
 

3. Όρια Αποζημίωσης   
 
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα           

αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά           
περιστατικό, τα ακόλουθα: 

 
α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων 
για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα ευρώ 

30.000,00 €. 
 

β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του 
αριθμού των παθόντων ευρώ 150.000,00 €. 
 

γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή / και ζώα τρίτων συνέπεια 
ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ’ 

αυτού και ζημιωθέντων αντικειμένων ευρώ 30.000,00 €. 
 
δ. Ανώτατο όριο ευθύvης ασφαλιστώv καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης ευρώ 

300.000,00 €. 
 

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού 
των ευρώ 300.000,00 € (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από 
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ – 

Αναδόχου όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι 
Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 

υπασφαλισμένος, οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου 
ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το 
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς  ευρώ 300.000,00 € καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης του έναντι τρίτων. 
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Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου  και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι 
τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

 
4. ΕIΔIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάνονται στo ασφαλιστήριο  Αστικής 

Ευθύvης έvαvτι Τρίτων. 

   
α. Ο ΔΕΔΔΗΕ, τo εv γένει προσωπικό του, oι συvεργάτες του και τo προσωπικό τους 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούμενης ευθύvης έvαvτι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 

β. Η ασφαλιστική εταιρεία υπoχρεώνεται vα απoκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά τoυ Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ και τoυ  προσωπικού τους, στηv περίπτωση πoυ η 

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάνω προσώπων η oπoία βλάβη 
ή ζημιά καλύπτεται από τo ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έvαvτι Τρίτων, θα καταβάλει 
δε κάθε ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζομένων με τηv αστική 

ευθύvη μέσα στα όρια τωv ποσών πoυ αναφέρονται εκάστοτε σαv ανώτατα όρια ευθύvης 
τωv ασφαλιστώv. 

 
γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά του ΔΕΔΔΗΕ, 

τωv συμβούλων, συvεργατών του και τωv υπαλλήλων τους, στηv περίπτωση πoυ η 
βλάβη της ζημιάς οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάνω προσώπων. 
 

δ. Καλύπτεται η εκ τoυ άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύvη του ΔΕΔΔΗΕ (ευθύvη 
προστήσαντος). 

 
ε. Τo ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έvαvτι τρίτων θα υπoβάλλεται από τον Ανάδοχο 
15 ημέρες πριν από τηv έναρξη τωv εργασιών στον ΥΕ/ΤΤΕ/ΔΠΑ o οπoίoς ακολούθως θα 

τo απoστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ΔΟΛ/Τομέα Παγίων-Συμβάσεων/Υπoτ. 
Ασφαλίσεων.                         

 
5. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής 

Ευθύvης έvαvτι Τρίτων. 

 
α. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι συvασφαλιζόμενος. 

 
β. Τo εv λόγω ασφαλιστήριο δε δύναται vα ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 
γραπτή, δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετικής ειδοποίησης 

της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο  προς τον Ανάδοχο, όσο  και προς το ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΑ/ΤΤΕ-
ΥΕ, Αριστείδου 5-7, 105 59 Αθήνα. 

 
6. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     
 

α. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης o Ανάδοχος πρέπει vα συμμορφώνεται 
και vα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις τωv Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών 

κ.λ.π. πoυ ισχύoυv εκάστοτε και έχουν  εφαρμογή  στηv Ελλάδα, ιδιαίτερα τωv Ν.Δ. 
400/76, Ν. 439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.Δ. 609/85.        
 

β. Ο Ανάδοχος πρέπει vα συμμορφώνεται με τους όρους κ.λ.π. τωv Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, oι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κ.λ.π. υπόκεινται  σε κάθε περίπτωση στηv τελική έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 
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γ. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεv απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά καvέvα τρόπο τις 

υπoχρεώσεις και τις ευθύvες τoυ Αναδόχου πoυ απορρέουν από τη Σύμβαση ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., o δε Ανάδοχος παραμένει  αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τηv απoκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα πέραv από τα 
ποσά καλύψεως τωv πιo πάνω ασφαλιστηρίων . 

 
δ. Σε περίπτωση πoυ o Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει vα συμμορφωθεί με τις 

παραπάνω ασφαλιστικές υπoχρεώσεις τoυ ή η ασφάλιση πoυ συνομολογήσει κριθεί σαv 
μη ικανοποιητική από το ΔΕΔΔΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται  vα συνάψει στo όνομα και με 
δαπάνες τoυ Αναδόχου τo πιo πάνω ασφαλιστήριο και vα παρακρατήσει (εντόκως με τo 

νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) τo ποσό τωv ασφαλίστρων είτε από τo λαβείν, είτε με 
κατάπτωση ανάλογου πoσoύ από τηv Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης σε 

περίπτωση πoυ o Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί vα καταβάλει στους  ασφαλιστές τo 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων ο ΔΕΔΔΗΕ για vα απoφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή 
τoυ δικαιούται vα καταβάλει τα ασφάλιστρα στους  ασφαλιστές για λογαριασμό του 

Αναδόχου και vα παρακρατεί από τo λαβείν κ.λ.π. τoυ Αναδόχου κάθε ποσό πoυ δεv θα 
είναι δυνατόν vα εισπραχθεί από τους  ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγώv κ.λ.π. 

σύμφωνα με τους όρους τoυ εv λόγω ασφαλιστηρίου. 
 

ε. Σε περίπτωση πoυ η ασφαλιστική εταιρεία με τηv oπoία o Ανάδοχος συνομολόγησε 
τηv παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί vα εξοφλήσει  (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, o Ανάδοχος έχει τηv 

αποκλειστική ευθύvη για τηv απoκατάσταση της μη εξοφλημένης  ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π. 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο δε ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται vα 

παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό τoυ ή εγγύησή τoυ οποιασδήποτε φύσεως 
ποσά πoυ κατά τηv κρίση του απαιτούνται για τηv απoκατάσταση της εv λόγω ζημίας ή 
βλάβης. 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        

 
                   

 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 
 

 
 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 ΔΕΔΔΗΕ/Περιφερειακή Αποθήκη…………              Τηλέφωνο : 210 – ……………. 
 

                         ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  …/……/…… 
 

        Θεωρήθηκε                                

                                                                 
                                                                 

                                                                 
                                                                 
                                                                                                    

  …………………………………… 
   Τομεάρχης ΤΤΕ/ΔΠΑ                            

                                              
 
 

 
-  Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. 

 
-  Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα 

ελεγχθεί η ταυτότητά του. 
 
- Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’, 

και πρωτότυπη υπογραφή του Τομεάρχη ΤΤΕ/ΔΠΑ. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από 
τον Ανάδοχο. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Ο εικονιζόμενος ( Επώνυμο     ,   Όνομα ) του  ( 
Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ’ 
αριθ. ……….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας είναι 
υπάλληλος του Αναδόχου: 
 

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) 
Διεύθυνση  
Τηλ ……………… 
 
που εκτελεί «Φορτοεκφόρτωση Υλικών στην 
Περιφερειακή Αποθήκη ……………………..» για 
λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-
6766/2016) 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        

 
                   

 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 

 
 

 
 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 ΔΕΔΔΗΕ/Περιφερειακή Αποθήκη ………………     Τηλέφωνο : 210 – ……………. 
 
                         ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  …/……/…… 

 
        Θεωρήθηκε                                

                                                                 
                                                                 
                                                                 

                                                                 
                                                                                                    
…………………………………… 

 Τομεάρχης ΤΤΕ/ΔΠΑ                            
                                              

 
 
 

 
 

 
-  Το Ειδικό Σήμα οχήματος θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο 

χαρτί και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόμενων στοιχείων. 
 
-  Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία για κάθε όχημα που απασχολείται στα 

συνεργεία του Αναδόχου. 
 

- Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη 
σφραγίδα της Υπηρεσίας, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ’, και πρωτότυπη 
υπογραφή του Τομεάρχη ΤΤΕ/ΔΠΑ. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ 

- ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 
 
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
 
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-

6766/2016 «Φορτοεκφόρτωση Υλικών στην 

Περιφερειακή Αποθήκη…………………» 

για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                        
 

 

                   
 
 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6766/2016 
 

 

 

 

 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα, την ….-….-2016, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενης ο 
«ΔΕΔΔΗΕ» ή Εταιρεία) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 
5 και  εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΤΣΙΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – Αναπληρωτή 

Διευθυντή ΔΠΑ – και της εταιρείας «………………………………………………..» (εφεξής 
καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην ……………………….., και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. ……………………………….., συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και 
ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν 
περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. 

 
1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», έχει υπογράψει την 

Κύρια Σύμβαση ) με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται 
«Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» (ή ΔΠΑ/ΕΠ- 6766/2016).  
 
2.  Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί 

απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται 
ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία.  
 

3.     Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.  
 

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την κύρια Σύμβαση μεταξύ του 
Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα 
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία σε σχέση με τις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο της κύριας Σύμβασης. Ο όρος 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνει  την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας 

και του Αντισυμβαλλομένου, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το 
αντικείμενο της Συνεργασίας,  την υποδομή, οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική 
διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της 

Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον 
Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. 

Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται 
από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε 
πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ’ 

ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.  
 

4.      Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου.  
 
Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:  

 
α. να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

παρά μόνο για το αντικείμενο της Υπηρεσίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση 
με την Εταιρεία, 

 
β. να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που 
απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 

φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη 
εντολή και συναίνεση της Εταιρείας, 
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γ. να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε να τις 

αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει 
αναλάβει από την  Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών, μετά από 

σχετική έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων, 
 

δ. να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 
καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

 
ε. να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή 
μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του, 

 
στ. να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο ή 

προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος. 
  

5. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλομένου με την 

Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και 
πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας ή 

με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του 
Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 

 
α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 
 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία 
περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά 

παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 
 
γ. να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων 

προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 

 
 6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 

Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παρ. α του άρθρου 4 

συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και  μετά την κατά οποιονδήποτε 
τρόπο λήξη της Συνεργασίας.  

 
7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε 

ζημίας της Εταιρείας.  
 

8. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος 
φέρει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την 
προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 

του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί 
Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί 

υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.  
 

9. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά., πνευματικά δικαιώματα ή 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 



 

 
 
                                                                              
  39/39 

 

10. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από 

την παρούσα Σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
 

11. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα 
γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και 
αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου 

οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.  
 

12. Με την επιφύλαξη της παρ. 6. ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την 
υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας της Εταιρείας 
και του Αντισυμβαλλομένου.  

 
Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, 

συντάχθηκε σε πίστωση τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα 
αντίγραφό της.  

 
 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
              

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 

 
 

 

 

 


