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SAP 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Εθνικής Αµύνης 9Α  

54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/…… -2015 SAP  …………. 

«Προετοιμασία της 3001  Περιφ. Αποθήκης για την αντιμετώπιση κινδύνων  πυρκαγιάς 

και ερπετών»  

 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ….. ................... μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας 
µε την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτό τίτλο "ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε." ο "ΔΕΔΔΗΕ' (εφεξής 
καλουμένης ο "ΔΕΔΔΗΕ' ) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & 
Καλλιρρόης   5  και  εδώ  εκπροσωπείται  νόµιµα από τον κ.  ………………………….  
Τομεάρχη Τεχνικών  Εργασιών Δικτύου της Δ/νσης Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης 
και του κ.  …………………………………..  (εφεξής καλουμένου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που 
εδρεύει στην ……………………………….  Δ/νση  αλληλογραφίας  …………………., 
τηλέφωνο επικοινωνίας ………………….. και εκπροσωπείται  από …………………… , 
συµφωνούνται και συνοµολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των 
οποίων µε καμµία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση 
δύναται να αναιρεθεί.  

 
Κατά συνέπεια κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούται να 

επικαλεσθεί οποιαδήποτε "συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα 

σύμβαση, τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ' ή τα "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ" αυτής. Οποιεσδήποτε 

ανακοινώσεις ή προφορικές που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   

Αντικείµενο Σύµβασης και Συµβατικό Τίµηµα  

1. Ο ανάδοχος, αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου  «Προετοιμασία της 3001 Περιφ. 

Αποθήκης για την αντιμετώπιση κινδύνων  πυρκαγιάς και ερπετών»,  όπως αυτό περιγράφεται 

στην συνημμένη  Τεχνική Περιγραφή. Η 3001 Περιφερειακή Αποθήκη της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης (ΔΠΜ-Θ) ανήκει στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και βρίσκεται στα όρια 

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Νεοχωρούδα , θέση έναντι Σιδ. Σταθµού Αγχιάλου.  

.  

ΑΡΘΡΟ 2ο   

Διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και Συµβατικό Τίµηµα   

   

1. Η διάρκεια της  σύµβασης   θα  είναι από  ……….  έως  30 – 9 - 2016.  

2. Το  ονομαστικό τίµηµα της σύµβασης  ανέρχεται  σε ……………. €,  πλέον 23% ΦΠΑ,  και  το 

πραγματικό τίμημα  αυτής  θα προκύψει  από  το  ποσοστό  υλοποίησης  εργασιών  που  θα 

υλοποιείται  από  τον ανάδοχο  και το οποίο ποσοστό  θα προκύπτει  από  τις  προβλεπόμενες  

στο άρθρο  3 Πιστοποιήσεις   υλοποίησης  εργασιών.       
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3. Στήν παραπάνω τιµή , παραγρ 2 παρόντος άρθρου,  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.  

 

4. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι  

 

-  Συµφωνεί  με  τον τρόπο σύνδεσης της αμοιβής του  που αναφέρεται στην  παραγρ. 2 

παρόντος άρθρου  με  το ποσοστό  υλοποίησης  εργασιών  βάσει  των  πιστοποιήσεων  που 

προβλέπονται στο άρθρο 3  

 

-  Το ως άνω ονομαστικό  τίμημα  βάσει της  προσφοράς του  το  καθόρισε µετά από  ακριβή 

προϋπολογισµό που έγινε από τον ίδιο  για  ποσοστό  υλοποίησης των εργασιών  εκατό τοις 

εκατό (100%) και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ότι  αυτό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του. 

   

- Παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώµατός του, να αξιώσει µεταγενέστερα αύξηση 

ή αναπροσαρµογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 

388 του Αστικού Κώδικος,  αναλαµβάνων τον συγκεκριµένο κίνδυνο.  

- Επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελείται το έργο της σύµβασης πριν από την υποβολή της 

προσφοράς του και πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης.  

- Ενημερώθηκε επιτόπου επαρκώς για τις απαιτήσεις του έργου πριν από την υποβολή 

της προσφοράς του και πριν από την υπογραφή  της  παρούσας σύμβασης και έλαβε 

υπόψη του  κάθε  δυσχέρεια  η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την εκτέλεση όλων των όρων 

της παρούσας σύµβασης   συμπεριλαμβανομένης  και της   ενδεχόμενης  αύξησης   του  

αντικειμένου  εργασιών  της  σύμβασης    είτε  λόγω  φυσιολογικής  αύξησης   των χόρτων, 

φύλλων ή πευκοβελόνων    είτε  αύξησης  αυτών  λόγω   φυσικών  φαινομένων ,   την οποία  

φυσιολογική ή φυσική αύξηση του αντικειμένου εργασιών  έλαβε υπόψη του  πριν από την 

υποβολή της προσφοράς του  και αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτών  των  

δυσχερειών  χωρίς να έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επαύξηση της αµοιβής του 

πέραν του συµβατικού τιµήµατος  

 

ΑΡΘΡΟ 3  

 Καταγγελία Σύµβασης  

 

 1  Η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί εγγράφως από τους συµβαλλοµένους, ως  
κατωτέρω:  

Από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση 

αναιτίως και οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει γι' αυτό τον εργολάβο, προ 5  ημερών, χωρίς 

να καταβάλει σ' αυτόν οποιαδήποτε αποζηµίωση γι' αυτό το λόγο.  

Επίσης από τον ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, οποτεδήποτε µετά 

την παρέλευση του αρχικού διμήνου, αφού όµως προειδοποιήσει γι' αυτό το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προ 

20 ηµερών,  οπότε η σύµβαση λύεται αζηµίως και για τα δύο µέρη.  
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ΑΡΘΡΟ 3α 

Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ  - Παραλαβή  εργασιών 

 

1. Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται   

από την Επιχείρηση , µέσω επιτροπής στελεχών του Υποτοµέα Περιφερειακής Αποθήκης 

Θεσσαλονίκης που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα και στην οποία συμμετέχει και ο  

Προιστάµενος της 3001 Περιφ. Αποθήκης. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών, η πρόοδος και η 

καλή εκτέλεση του έργου,  πρό της καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής εν όλω ή εν μέρει.  

2. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας ασκεί ο Υποτοµέας Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών του 

Τοµέα Τεχνικών Εργασιών Δικτύου της ΔΠΜ-Θ που θα αποκαλείται στο εξής Προισταµένη 

Υπηρεσία  

3. Οι εργασίες της σύµβασης θα εκτελούνται εφόσον υπάρχουν εργασίες προς υλοποίηση όπως  

αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική  περιγραφή και µέχρι ότου αυτές ολοκληρωθούν από 

τον Ανάδοχο. Οι εργασίες  θα υλοποιούνται  εντός του χρόνου λειτουργίας της Αποθήκης 

4. Ο  ανάδοχος  πριν από  την  έναρξη υλοποίησης  εργασιών  στα πλαίσια της παρούσης 

σύμβασης   θα προβεί  σε φωτογράφιση  του χώρου  στον οποίο  θα γίνουν οι  προβλεπόμενες 

εργασίες βάσει της τεχνικής περιγραφής  και στην αντιστοίχηση του χώρου κάθε ληφθείσης 

φωτογραφίας   επί του σχεδίου του χώρου  υλοποίησης εργασιών που αναφέρεται  στην τεχνική 

περιγραφή  με σκοπό  την φωτογραφική κάλυψη όλου του χώρου υλοποίησης εργασιών. 

Αντίγραφο της όλης φωτογραφικής αποτύπωσης  θα παραδοθεί   από  τον ανάδοχο και στην  

Επιβλέπουσα.  

5. Η παραλαβή των εργασιών  του αναδόχου  γίνεται  με Πιστοποιήσεις   υλοποίησης 

εργασιών  οι οποίες  γίνονται  από την Επιβλέπουσα (παρουσία της με τουλάχιστον  δύο μέλη 

της)   και τον Ανάδοχο  και σύμφωνα  με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.  

1
η
  Πιστοποίηση    στις   31.5.2016  με αντικείμενο  την   πιστοποίηση   υλοποίησης  των 

εργασιών  της σύμβασης  από αρχής  σύμβασης  μέχρι  31.5.2016,  ό  όγκος των οποίων     
εκτιμούνται  στο  40%  του συνολικού όγκου εργασιών  της σύμβασης. 

2
η
  Πιστοποίηση   στις 30.6.2016  με αντικείμενο  την   Πιστοποίηση  υλοποίησης  των εργασιών  

της σύμβασης  από  31.5. 2016   μέχρι  30.6.2016,  ό  όγκος των οποίων     εκτιμούνται  στο  
15%  του συνολικού  όγκου εργασιών  της σύμβασης. 

3
η
  Πιστοποίηση    στις 31.7.2016  με αντικείμενο  την   Πιστοποίηση υλοποίησης  των εργασιών  

της σύμβασης  από  30.6. 2016   μέχρι  31.7.2016,  ό  όγκος των οποίων    εκτιμούνται  στο  15%  
του συνολικού  όγκου εργασιών  της σύμβασης. 

4
η
  Πιστοποίηση   στις 31.8.2016  με αντικείμενο  την   Πιστοποίηση  υλοποίησης  των εργασιών  

της σύμβασης  από  31.7. 2016   μέχρι  31.8.2016,  ό  όγκος των οποίων     εκτιμούνται  στο  
15%  του συνολικού  όγκου εργασιών  της σύμβασης. 

5
η
  Πιστοποίηση   στις 30.9.2016  με αντικείμενο  την   Πιστοποίηση  υλοποίησης  των εργασιών  

της σύμβασης  από  31.8. 2016   μέχρι  30.9.2016,  ό  όγκος των οποίων     εκτιμούνται  στο  
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15%  του συνολικού  όγκου εργασιών  της σύμβασης 

 

Για κάθε ως άνω  Πιστοποίηση  υλοποιηθεισών  εργασιών    θα  γίνεται  εκτίμηση  του  ποσοστού  

των   υλοποιηθεισών  εργασιών    σε μία  από  τις  εξής  κατηγορίες :  α)  Ποσοστό  υλοποίησης  

εργασιών  95-100 % , β) Ποσοστό  υλοποίησης  εργασιών  85-95%  γ) Ποσοστό  υλοποίησης  

εργασιών  75-85%. δ) Ποσοστό υλοποίησης  εργασιών μικρότερο του  75%. H σύνταξη  της 

Πιστοποίησης  των εργασιών  θα γίνεται την  ίδια  ημέρα της υλοποίησης  της Πιστοποίησης  και  

θα  συνυπογράφεται  από τον Ανάδοχο.  

- Συμπληρωματικά  θα  τηρείται  η ενημέρωση του  αναδόχου από την  Επιβλέπουσα με 
αποστολή fax στην  διεύθυνση του για την ημερομηνία  υλοποίησης  της  Πιστοποίησης.  

- Για  τον προσδιορισμό  του ποσοστού  υλοποίησης  εργασιών  από την  Επιβλέπουσα αυτή   
λαμβάνει  υπ΄όψη της  και  τα τηρηθέντα  από τον ανάδοχο  στοιχεία  στο   βαθμό που  αυτά 
τεκμηριώνουν  το ποσοστό υλοποίησης  εργασιών.   Στην περίπτωση που  τα τηρούμενα  εκ 
μέρους του αναδόχου στοιχεία  δεν τεκμηριώνουν  το ποσοστό  υλοποίησης  εργασιών ή αυτά  
δεν μπορούν να επαληθευτούν , η Επιβλέπουσα   εκτιμάει  το ποσοστό  υλοποίησης εργασιών  
κατά την δική της κρίση. Εάν   ο ανάδοχος  δεν συμφωνεί  με την  εκτίμηση  του ποσοστού  
υλοποίησης  που  προσδιορίζεται  από την  Επιβλέπουσα   αναγράφει    την δική  του εκτίμηση  
ποσοστού   υλοποίησης  στην Πιστοποίηση,  υπογράφει αυτήν  και   με πρωτοβουλία  της 
Επιβλέπουσας   ενημερώνεται  άμεσα η  Προισταμένη Υπηρεσία   για  άμεση  συνάντηση  επί 
τόπου του έργου   παρουσία  της  Προισταμένης Υπηρεσίας, της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  και  
του  αναδόχου άμεσα ή  το αργότερο  την επόμενη  εργάσιμο ημέρα  από την ημέρα  της  
διενέργειας  της  Πιστοποίησης,  

Στην  συνάντηση  αυτή ο ανάδοχος  έχει όλο το  βάρος  της τεκμηριωμένης  απόδειξης   της δικής 
του άποψης  για το ποσοστό υλοποίησης εργασιών. Εφόσον  η  τεκμηρίωση  από πλευράς 
αναδόχου του  ποσοστού  υλοποίησης  εργασιών  κριθεί  ανεπαρκής ή δεν  επιβεβαιώνεται  από 
τα  πραγματικά στοιχεία , η  Πιστοποίηση  κλείνει με το  ποσοστό υλοποίησης  εργασιών που  θα 
προσδιορισθεί  από  την  Προισταμένη Υπηρεσία ,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να στερείται στη 
συνέχεια  του δικαιώματος  να κάνει χρήση και  των προβλέψεων της παραγρ  2 του  άρθρου 13  
της παρούσας σύμβασης.                

-  Εάν δεν καταστεί  δυνατή  η   υλοποίηση  Πιστοποίησης  σε οποιαδήποτε  από τις  παραπάνω 
ημερομηνίες   λόγω κωλύματος  του Αναδόχου  ή της  Επιτροπής, αυτή  θα  γίνεται το αργότερον 
μέσα  στις  δύο  επόμενες   εργάσιμες  ημέρες   από  την  προγραμματιζόμενη  ημερομηνία   
ακόμη  και χωρίς την  παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του, εφόσον έχει τηρηθεί  η 
ενημέρωση του  αναδόχου από την Επιβλέπουσα με αποστολή fax στην  διεύθυνση του. Σε 
τέτοια περίπτωση  (χωρίς την παρουσία  του αναδόχου)  η  Επιβλέπουσα  προβαίνει  στην  
υλοποίηση  της Πιστοποίησης  με βάση  τα δικά της στοιχεία  και  την αυτοψία  του χώρου  
υλοποίησης των εργασιών  της σύμβασης και   στην  σύνταξη αυτής. Αντίγραφο αυτής  
αποστέλλεται    με  courier  για ενημέρωση στον  Ανάδοχο  , ο οποίος διατηρεί  το δικαίωμα   της 
διαφωνίας  και  της χρήσης των προβλέψεων  της παρ 2 του  άρθρου  23 της παρούσας 
σύμβασης.              

6.   Σε κάθε Πιστοποίηση  υλοποίησης εργασιών  πέραν  από  το ποσοστό  υλοποίησης 

εργασιών  θα αναγράφεται  και το  αναλογούν σε αυτό  πραγματικό ποσό αμοιβής του  

αναδόχου, το  οποίο  θα   προσδιορίζεται  από  το συμβατικό τίμημα  επί  τον  συντελεστή  

υπολογισμού πραγματικού τιμήματος  που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:       
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 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ποσοστό υλοποίησης 

εργασιών 95-100 % 

Ποσοστό υλοποίησης 

εργασιών 85-95%   

Ποσοστό υλοποίησης 

εργασιών 75-85%. 

1η   0,40   0,40Χ0,95 0,40Χ 0,85 

 2η   0,15 0,15Χ0,95  0,15Χ0,85  

3
 
η 0,15 0,15Χ0,95  0,15Χ0,85  

4 η 0,15 0,15Χ0,95  0,15Χ0,85  

5η 0,15 0,15Χ0,95  0,15Χ0,85  

Για  ποσοστό  υλοποίησης  εργασιών  μεγαλύτερο του 0% και μικρότερο του 75%   το   

πραγματικό  ποσό   αμοιβής θα είναι  ίσο με  500 € για την  1
η
 Πιστοποίηση, και  250 €  για   την 

2
η
, 3

η
 , 4

η
  και  5

η
  Πιστοποίηση.     

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

  Πληρωµή τιµήµατος  

 

 1.  Οι  πληρωµές  του αναδόχου θα γίνονται   από  το   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα  ακολουθούν   το 
παρακάτω  χρονοδιάγραμμα  των  Πιστοποιήσεων  υλοποίησης   εργασιών  και µετά την 
υποβολή  των  παρακάτω δικαιολογητικών: 

 

-  Πιστοποίηση υλοποίησης εργασιών  όπως αυτή προβλέπεται  από  το  άρθρο 3.  

- Τιµολόγιο του αναδόχου,  δεόντως συντεταγµένο,  το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα 

«ΕΞΩΦΛΗΘΗ».  

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,  

- Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται 

από το νόµο, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  
     -  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου 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.  
- Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του 
Εργολάβου/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 Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  
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- Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο 
τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 2.  Από το  προς  πληρωµή   ποσόν  αφαιρείται  η, βάσει  του άρθρου   8β τυχόν  
επιβληθείσα τον διατρέξαντα µήνα, ποινική ρήτρα.  

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα εξοφλεί τον εργολάβο το αργότερο την τριακοστή (30
η

)  ηµέρα   από την 

ηµεροµηνία εκδόσεως του σχετικού Τιµολογίου και αφού έχουν υποβληθεί τα παραπάνω 

δικαιολογητικά.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

                                                   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας 

σύµβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο 

Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθµ. ………. εγγυητική επιστολή της …………                                      

ποσού …………… €, η οποία αντιστοιχεί στο  5 % του ονοµαστικού τιµήµατος της σύµβασης 

για όλο το διάστηµα της Σύµβασης.  

2.  Η παραπάνω εγγυητική επιστολή, θα επιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της 

παρούσας σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και µετά την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύµβαση και εφ' όσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης 

της εγγύησης υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παράβαση των όρων της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60  

 

Παράβαση Σύµβασης - Καταγγελία  

 

1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας 
σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο  ΔΕΔΔΗΕ  θα καταγγέλλει 
τη σύμβαση σε  πέντε (5) ημέρες, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον εργολάβο.  
 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο 
άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο Εργολάβος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  
 
2.  Σε περίπτωση  υλοποίησης  των  εργασιών  σε  ποσοστό  μικρότερο του 75%  όπως  
αυτό θα  προκύψει από  οποιαδήποτε Πιστοποίηση  βάσει  του  άρθρου  3α,   θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρόντος άρθρου  και θα 
καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης 
εγγύηση,  χωρίς ο ανάδοχος  να δικαιούται  αμοιβή για τυχόν  υλοποιηθείσα  εργασία  στο 
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χρονικό διάστημα  μετά  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της Πιστοποίησης  και μέχρι την 
έγγραφη ενημέρωση του για την  καταγγελία  της σύμβασης.    
 
2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 8α του παρόντος 

τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά  λόγο  καταγγελίας της Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

Α 

 
Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης προσκόμισε τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του 

Διαγωνιζομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική του διαγωγή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Μέτρα Ασφαλείας 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά, ότι κατά την υλοποίηση των εργασιών της σύµβασης 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, που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού 

του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε 

ζηµίας στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε τρίτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
         ΑΡΘΡΟ 8ο  

Υποχρεώσεις- Ευθύνες του 

Εργολάβου 

1. Συµφωνείται ρητά, ότι η ευθύνη, για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την υλοποίηση 

των εργασιών από αυτόν ή και εξαιτίας αυτών, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό 

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

προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.  

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

την εξ' αυτών χρηµατική ικανοποίησή του, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για 

υλικές ζηµιές σε κάθε τρίτο, ως τέτοιου (τρίτου) νοουµένης και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µετά του 

προσωπικού της.  

  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη, η οποία 
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τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά 

ακόµη αµέλεια αυτού ή και από των από αυτόν προστηθέντων προσώπων. Σε περίπτωση µη 

αποκατάστασης από τον εργολάβο τέτοιας ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης, εντός εύλογου προθεσµίας, 

ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια µε δαπάνες του εργολάβου.  

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει, σύµφωνα µε το νόµο, υπεύθυνο πρόσωπο για την 

παρακολούθηση και επίβλεψη του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

σύµβασης περιλαµβανοµένης και της λήψεως όλων των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. Το 

ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπευθύνου προσώπου, οφείλει ο 

Ανάδοχος να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., µε σχετική επιστολή του µε την έναρξη των εργασιών 

της σύµβασης.  

4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή των 

σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το απασχολούµενο σ' αυτόν 

προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της 

κειµένης νοµοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση τυχόν ατυχήµατος, να τηρήσει όλες τις σχετικές 

υποχρεώσεις που έχει ως εργοδότης, όπως προβλέπονται στους κείµενους νόµους, διατάξεις και 

εγκυκλίους.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις τηρούµενες διαδικασίες εισόδου και εξόδου του 

προσωπικού του στην 3001 Περιφ Αποθήκη και να καταβάλλει την αξία κάθε εµπορεύµατος ή 

πράγµατος το οποίο ήθελε αποδειχθεί ότι αφαιρέθηκε από το προσωπικό του Αναδόχου κατά 

την εκτέλεση του έργου µε ταυτόχρονο αποκλεισµό του εµπλεκόµενου ατόµου του προσωπικού 

του Αναδόχου από την απασχόληση του στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης.  

8
α
 

Υποχρεώσεις- Ευθύνες του Εργολάβου(Συνέχεια) 

 

1. Ο Εργολάβος/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 Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 

διατάξεις τις 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 Εργολάβος/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 
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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 Εργολάβος/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 τήρησή 
τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 
στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου/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 Εργολάβου/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 τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του 
Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα  με  φωτογραφία  και  τα  στοιχεία του, από 
τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι 
έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή 
των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον 
προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, 
απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας 
που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο 
έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου 
Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν 
λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη 
καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους 
απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα 
απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια της Επιχείρησης,  εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη 
κάρτα. 

 
5.  Ο Εργολάβος/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 Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση με τα 
οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά 
ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα 
οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα 
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εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του 
Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.  

 

8β 

Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Ο  Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για 

λόγους που οφείλονται  στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς τoυ .  
      
    Ειδκότερα   στην  υλοποίηση  εργασιών  βάσει  Πιστοποιήσεων  άρθρου 3α  με ποσοστό  

υλοποίησης  μικρότερο  του  100-95% , ήτοι 95-85%  ή 85-75% ,  επιβάλλεται     ποινική ρήτρα,   
η οποία  παρακρατείται  από την πληρωμή της Πιστοποίησης  την  οποία  αφορά,   ως  κάτωθι : 

    - για   Πιστοποίηση  με ποσοστό υλοποίησης  95-85%, η ποινική ρήτρα ανέρχεται  σε ποσοστό  
10%  του  πραγματικού ποσού αμοιβής  για την εν λόγω  Πιστοποίηση.  

     - για   Πιστοποίηση  με ποσοστό υλοποίησης  85-75%, η ποινική ρήτρα ανέρχεται  σε ποσοστό  
15%  του  πραγματικού ποσού αμοιβής  για την εν λόγω  Πιστοποίηση .   

 
 
2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ονομαστικού 
Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 
συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 
 
3. Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Προισταμένη υπηρεσία 
κατόπιν εισήγησης της Επιβλέπουσας   και παρακρατούνται  από την αμέσως επόμενη,  μετά την 
επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  
 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης ή 
συνέχισης της υλοποίησης εργασιών από πλευράς αναδόχου θεωρούμενης  της καθυστέρησης 
ως μη υλοποίηση εργασιών εκ μέρους του αναδόχου για χρονικό διάστημα  επτά συνεχών 
ημερολογιακών ημερών ενώ υπάρχει αντικείμενο εργασιών προς υλοποίηση, ενημερώνεται ο 
ανάδοχος από την Επιβλέπουσα  εγγράφως για  την άμεση  έναρξη ή συνέχιση των εργασιών  
εντός συγκεκριμμένης  προθεσμίας που τίθεται από την Επιβλέπουσα και η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών και μεγαλύτερη  των  πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου εντός της τεθείσης προθεσμίας,  θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1  του  άρθρου 6  και θα 
καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης 
εγγύηση,  χωρίς ο ανάδοχος  να δικαιούται  αμοιβή για   υλοποιηθείσες  εργασίες  στο 
χρονικό διάστημα  μετά  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της τελευταίας Πιστοποίησης  
και μέχρι την έγγραφη ενημέρωση του για την  καταγγελία  της σύμβασης  για τον λόγο  
καθυστέρησης έναρξης ή συνέχισης  της  υλοποίησης εργασιών.  
   
5. Σε  περίπτωση   που  προκύψει επιβολή ποινικής ρήτρας  για τρίτη φορά στη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης αυτή  δεν επιβάλλεται και αντ΄αυτής καταγγέλλεται η σύμβαση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1  του  άρθρου 6  και θα καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η 
αναφερόμενη στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης εγγύηση,  χωρίς ο ανάδοχος  να 
δικαιούται  αμοιβή για   υλοποιηθείσες  εργασίες  στο χρονικό διάστημα  μετά  από  την  
ημερομηνία  έκδοσης  της τελευταίας Πιστοποίησης  και μέχρι την έγγραφη ενημέρωση 
του για την  καταγγελία  της σύμβασης  για τον λόγο  καθυστέρησης έναρξης ή συνέχισης  
της  υλοποίησης εργασιών.    
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ΆΡΘΡΟ 9Ο 

Προσωπικό του Εργολάβου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα διατηρεί και θα διαθέτει, για την υλοποίηση του έργου, 

απολύτως κατάλληλο ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισµένο, µε όλα τα 

απαραίτητα µέσα και εργαλεία. 

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

Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση δεν 
θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης 
του µε την παρούσα Σύµβαση συµφωνηµένου έργου, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως 
χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ µε δικαίωµα αυτής να ζητεί την 

αντικατάσταση προσωπικού που η συµπεριφορά του δηµιουργεί προβλήµατα συνεργασίας ή 

εγκυµονεί κινδύνους για τον ίδιο, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή τις εγκαταστάσεις και τον 

εξοπλισµό.  

ΑΡΘΡΟ 100
 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων  

1. Για την κάλυψη των  κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 της 

παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνοµολογεί, να διατηρεί και να 

παρακολουθεί, µε δικές του δαπάνες, ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ».  

2. Το αντικείµενο, η διάρκεια, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και οι γενικοί όροι που πρέπει να 

περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης, καθορίζονται στο 

συνηµµένο στην παρούσα «Τεύχος περί Ασφαλίσεων».  

3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να κατατεθεί εντός 5 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

 

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, 
στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε 
προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

  
2.   Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η 
μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της 
Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση 
και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.   
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

1. Όλοι ανεξαιρέτως οι, σχετικά µε την παρούσα σύµβαση και των βάσει αυτής συναλλαγών, 

πληρωµών, εκδόσεων αποδείξεων, τιµολογίων κλπ., επιβεβληµένοι πάσης φύσεως φόροι, τέλη 

χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δηµοσίου, Δήµων και 

Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις 

και τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο, µε 

εξαίρεση τον ΦΠΑ που βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπως προβλέπεται παραπάνω (άρθρο 2 ).  

Η παραπάνω απαρίθµηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  

2. Εφόσον και σε όποια έκταση ο ανάδοχος ή η Επιχείρηση ήθελαν απαλλαγεί από την καταβολή 

τελών χαρτοσήµου ή οποιασδήποτε άλλης από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα 

προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται, από τον εργολάβο στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. µειούµενου 

αντίστοιχα του συµβατικού ανταλλάγµατος κατά το ποσό αυτό.  

ΑΡΘΡΟ 13ο  

 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 στο Συµφωνητικό, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το 

γεγονός, για το οποίο προτίθεται να προβάλλει την απαίτηση.  

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

Ανάδοχος ενημερώνεται  γραπτώς  από  την Επιβλέπουσα .  Στην  περίπτωση μη ικανοποίησης  

του αιτήματος  διατηρεί  το δικαίωμα  της  χρήσης  των προβλέψεων  της επόμενης παραγράφου 

του παρόντος άρθρου (Διαφωνίες) 

 2. Διαφωνίες  

2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του Συµφωνητικού, θα 

αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία 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. Εκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.  
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γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό.  

δ. Ολα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και  

 κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.  

2.3 Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε δέκα  (10) ηµέρες από την ηµέρα 

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

Επιχείρησης.  

2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή 

στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, µπορεί να 

προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

 2.5  Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση  

του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια 

εκτέλεση του  

ΑΡΘΡΟ 14ο  

 Δωσιδικία 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση, πέρα από 

τις προβλέψεις διευθέτησης στα πλαίσια αυτής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13, αποκλειστικά 

αρµόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.  

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση 

σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα (1) το καθένα.  
 
 
 
            Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                                                         ΓΙΑ ΤΟΝ    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
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Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

Σύμβαση: ΔΠΜ-Θ/     -2016  SAP ………………………… 

 Προετοιμασία της 3001 Περιφ. Αποθήκης για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς- ερπετών.          

      

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

1. Καθαρισμός του χώρου  της Αποθήκης 150 στρεμμάτων  από κάθε είδους χόρτα ξερά ή φύλλα ή βελλόνες πεύκων 

άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα  τρεχουσών εργασιών της αποθήκης καθώς και κομμένα κλαδιά . 

 

2. Καθαρισμός του περιφερειακού χάνδακα και του χάνδακα της γερανογέφυρας. 

 

3 Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Αποθήκης για αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς – ερπετών κατά την 

διάρκεια των  μηνών (  Μάιος - Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος- Σεπτέμβριος) ράντισμα των χόρτων (χρήση 

μεταφυτρωτικού  ζιζανιοκτόνου τύπου Raundup ή ισοδυνάμου)  και υλικά που βαρύνουν τον εργολάβο για την 

καταστροφή, κοπή και αποψίλωση αυτών. Τα υλικά πρέπει να είναι ακίνδυνα για το προσωπικό της Αποθήκης και 

να έχουν τύχει της έγκρισης του γιατρού εργασίας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. . 

 

4 Όλες οι παραπάνω εργασίες στην παράγραφο 3  πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30-5-16, διατήρηση του 

χώρου της Αποθήκης σύμφωνα με τις παραπάνω εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια των θερινών μηνών Ιούνιο- 

Ιούλιο –   Αύγουστο – Σεπτέμβριο. 

 

5 Η συγκέντρωση των αχρήστων προϊόντων που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία και όλων γενικά 

των απορριμμάτων που προέρχονται από τις παραπάνω εργασίες  θα γίνεται σε κάδο 35 κ.μ. περίπου εταιρείας 

αποκομιδής απορριμμάτων με την οποία συνεργάζεται η Αποθήκη, ο οποίος βρίσκεται εντός του χώρου της 

Αποθήκης. 

 

6 Διατήρηση του χώρου της Αποθήκης στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω το διάστημα 1-6-16 έως  30-

9-16 σύμφωνα με την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας και της Αποθήκης με ελάχιστη παρουσία του 

εργολάβου 1 φορά ανά 10 ημέρες ,  σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας και εντός του κανονικού ωραρίου (7.00 – 

15.00)  της Αποθήκης, η οποία θα καθοριστεί από  την 3001  Περιφ. Αποθήκη. 

 

7 Σε κάθε παρουσία του εργολάβου στη Αποθήκη  θα συμπληρώνεται από τον εργολάβο Δελτίο εργασιών που 

επιτελέστηκαν και θα παραδίδεται στον Προϊστάμενο της Αποθήκης.  

 
 
 
 
 
                        Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                                                         ΓΙΑ ΤΟΝ    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 


